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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1335174 Nr: 16749-59.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERNANDES NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZEERA 

BARBOSA - OAB:12533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 16749-59.2018.811.0041 – CÓDIGO 1335174

 SUSCITANTE: WILSON FERNANDES NAZARIO

SUSCITADO: CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Suscitação de Dúvidas inversa formulado por WILSON 

FERNANDES NAZARIO em desfavor do CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DA 

COMARCA DE CUIABÁ/MT.

INTIME-SE a respectiva Serventia para que apresente justificativa ou 

esclarecimentos sobre a reclamação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Encaminhem-se cópia dos documentos de fls. 05/17 para conhecimento.

Em seguida proceda-se a retificação da parte suscitada para CARTÓRIO 

DO 6º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Publique-se.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0719116-38.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

EMILIA CARLOTA G.VILELA

ADVOGADO (S):

DRª. EMILIA CARLOTA G VILELA - OAB/MT 13.206

Vistos, etc.

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

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

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioANGELO BRUNO DONATONI 

(OAB/MT 21187/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0727307-72.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO (S):

DR. RUBENS GASPAR SERRA (OAB/SP 119.859)

DR. LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB/MG 52.529)

DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB/MG 76.696)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO 

MULTIPLO para desarquivamento do Processo n. 16991-43.2003.811.0041 

(CÓDIGO 130932), estando o expediente instruído com a devida 

procuração e comprovante de pagamento da taxa de desarquivamento.

Dessa forma, DEFIRO o desarquivamento pleiteado para fins de vista e 

cópias dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias, exclusivamente em relação 

a este pedido.

 No tocante a ausência de intimação, a Gestora da Central de Arquivo do 

presente Foro certificou no andamento nº 07 que cumpre o parágrafo 

segundo do artigo 1º do Provimento nº 38/2015-CGJ, o qual dispõe que o 

prazo para atendimento da solicitação de desarquivamento pela Central de 

Arquivo será de 03 (três) dias úteis, contados da juntada do pedido nos 

autos ou na compensação da guia de recolhimento (o que ocorrer 

primeiro), sendo dever da parte requerente acompanhar os andamentos 

pelo site do TJMT.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para 

providências pertinentes.

Proceda-se com o necessário e após arquive-se.

 Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 09/2018-GAB.

A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza 

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

no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO que as audiências a 

que se refere o art. 334 do CPC são realizadas pelo CEJUSC da Capital, e 

que nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2018, no horário de 08:00 às 

13:00 horas, foram agendadas as respectivas audiências pelas Varas 

Cíveis da Comarca da Capital, abrangendo processos de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT,

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

judiciais:

Médico Data

Drª CYNARA MONIZ FIGUEIRA, CRM 4247/MT 26 de setembro de 2018

Dr. REINALDO PRESTES NETO, CRM 5329/MT 26 de setembro de 2018

:Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM 7922 27 e 28 de 

setembro de 2018;

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM 1958/MT 27 e 28 de setembro 

de 2018

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

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT. §2º - A 

remuneração dos peritos será custeada pela Seguradora Líder DPVAT, à 

razão de R$ 300,00(trezentos reais) por avaliação médica realizada. §3º - 

Após a finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o 

número de avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, 

conforme anexo I. §4º - O pagamento dos honorários periciais será feito 

mediante depósito em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a 

processo incluso nesta sessão de audiências de conciliação, a ser 

indicado pela Juíza Coordenadora da CEJUSC da Capital. §5º - A 

Seguradora Líder DPVAT deverá realizar os depósitos dos honorários 

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

da totalização das avaliações, através de ofício emitido pela Magistrada 

Coordenadora da CEJUSC, indicando o número do processo cujo depósito 

deverá ser realizado. §6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais 

na forma preconizada no parágrafo anterior, o levantamento dos valores 

será realizado através de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pela Vara 

Cível por onde tramita o processo mencionado no parágrafo anterior. 2 – 

DETERMINAR à Sr. Gestora que disponibilize as salas para a realização 

das perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da Direção do 

Fórum. 3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 4 - 

Publique-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 472/2018-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. 

0726762-02.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ROSALVO DA COSTA MARQUES, matrícula nº. 

503, Técnico Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 
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Cuiabá, com efeitos a partir de 17/09/2018.

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

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

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 473/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III Elias Gomes 

Ferreira, matrícula nº. 2323, do(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0727256-61.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) JAQUELINE DE PAULA OLIVEIRA SILVA, 

matrícula nº. 24483, Distribuidor, Contador e Partidor, lotado(a) na Central 

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

confiança de Gestor Administrativo III, no período de 15/10/2018 a 

03/11/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 474/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Cirlei Inês Crestani, 

matrícula nº. 4566, do(a) Secretaria - 3ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA 

nº. 0727403-87.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA 

SILVA KIDO, matrícula nº. 12913, Analista Judiciário, lotado(a) na 

Secretaria - 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública - Comarca da 

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

na Secretaria da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, no período de 

25/09/2018 a 04/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 475/2018-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. 

0079010-86.2018.8.11.0000, RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) BÁRBARA CALANDRINI LOPES JACOB, matrícula 

nº. 31017, Analista Judiciário, na secretaria da 6ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 24/09/2018.

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

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

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 476/2018-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. 

0727427-18.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) JHENIFFER SHAYANE NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA MICHELS, matrícula nº. 22457, nomeado (a) pela Portaria n.º 

355/2014-GRHFC, de 31/07/2014, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito - 1ª Vara Esp. Viol. 

Dom. Fam. Contra Mulher - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir 

de 24/09/2018.

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

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

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 477/2018-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. 

0725637-96.2018.8.11.0001, RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, matrícula nº. 

24676, Analista Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 

24/09/2018.

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

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

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947897 Nr: 59080-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GZDS, RZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO ROGERIO GONÇALVES DE 

SOUZA, Cpf: 87618281149, Rg: 08504679, Filiação: Alicy Gonçalves de 

Souza e Deoclecio Claudino de Souza, data de nascimento: 25/02/1972, 

brasileiro(a), natural de Guaira-PR, musico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Edital

Classe: recuperação judicial código: 132131 parte requerente: 
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ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e outras advogados: GUSTAVO 

EMANUEL PAIM, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA, MARCO 

ANTONIO LORGA, JOSÉ ARLINDO DO CARMO, CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, MAURÍCIO AUDE, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA, THAIS 

SVERSUT ACOSTA, VINICIUS BIGNARDI, REINALDO CELSO BIGNARDI, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, ANA LUCIA DA SILVA BRITO, 

EDINÉIA SANTOS DIAS, RENATO MELLO LEAL, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, RICARDO HENRIQUE 

SAFINI GAMA e FABIO GONÇALVES ORTEGA EDITAL PRAZO 0 DIAS 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS, atualmente 

em local incerto e não sabido Finalidade: Proceder à intimação dos 

credores e interessados acerca do recebimento do plano de recuperação 

judicial das empresas ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A, bem assim conferir publicidade 

à relação nominal de credores apresentada pela administradora judicial. 

Relação de Credores: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA (em 

recuperação judicial), CNPJ nº 14.940.563/0001-74, CLASSE I – 

CREDORES TRABALHISTAS: Acaery de Souza, R$33.136,02, 

TRABALHISTA; Adão Roberto de Souza, R$8.548,35, TRABALHISTA; 

Adeildo Pereira de Lima, R$8.618,79, TRABALHISTA; Adeildo Souza da 

Silva, R$4.090,02, TRABALHISTA; Adelmo Leonel de Oliveira, 

R$20.982,67, TRABALHISTA; ADEMILSON BERNADINO DA SILVA, 

R$168,35, TRABALHISTA; Ademilson Manoel dos Santos, R$49.855,80, 

TRABALHISTA; Aderval Silva de Oliveira, R$20.104,69, TRABALHISTA; 

Adriana Maria de Campos, R$7.065,11, TRABALHISTA; Adriano Veloso 

Lima, R$12.931,87, TRABALHISTA; Ailton Batista Ramos, R$8.320,26, 

TRABALHISTA; Alfredo Conceição Leite Ribeiro, R$47.625,64, 

TRABALHISTA; Alisson Borges da Silva Dantas, R$10.137,26, 

TRABALHISTA; Amarante Pereira, R$10.064,46, TRABALHISTA; ANDRÉ 

LUIZ CARRENHO GEIA, R$20.783,31, TRABALHISTA; Angela Irene Benites 

Azevedo, R$13.294,74, TRABALHISTA; ANTONIO BARNABE RAMOS, 

R$5.243,23, Antonio Cleovansostens Costa Nunes, R$123.251,05, 

TRABALHISTA; Antonio Fernando de Araujo Almeida, R$6.808,08, 

TRABALHISTA; Antonio Gomes da Silva, R$17.142,65, TRABALHISTA; 

Antônio Ires da Conceição Junior, R$21.025,54, TRABALHISTA; Antonio 

Joaquim da Costa, R$23.496,78, TRABALHISTA; ANTONIO JOSE GOMES 

ARAUJO, R$1.180,45, TRABALHISTA; ANTONIO LUCAS DE FREITAS, 

R$3.424,89, TRABALHISTA; Antônio Marco Rodrigues Silva, R$6.573,08, 

TRABALHISTA; ANTONIO MARCOS RIBEIRO, R$1.960,35, TRABALHISTA; 

ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO, R$1.383,22, TRABALHISTA; Antonio 

Nunes dos Santos, R$230.908,45, TRABALHISTA; Antonio Sobrinho de 

Sousa Silva, R$5.865,42, TRABALHISTA; Aristides Cardoso Junior, 

R$45.252,68, TRABALHISTA; Artur Pereira da Silva, R$12.014,51, 

TRABALHISTA; BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S, 

R$2.020,01, TRABALHISTA; BRUNO DE AMORIM SALGADO, R$11.176,20, 

TRABALHISTA; Catiane Janjob Souza Pinto, R$22.519,62, TRABALHISTA; 

Cidiclay Campos Leite, R$15.530,87, TRABALHISTA; CIPRIANO NUNES DA 

LUZ, R$2.758,70, TRABALHISTA; CLAUDIO REIS PONTES, R$1.922,30, 

TRABALHISTA; Cleber Ramos, R$80.601,63, TRABALHISTA; Cleiton 

Barros Ferreira, R$23.887,42, TRABALHISTA; CLOVIS RODRIGUES DE 

CAMPOS, R$3.704,27, TRABALHISTA; Cosmos de Souza Santos, 

R$3.303,85, TRABALHISTA; CREUNICE DE CAMPOS CRUZ, R$4.023,86, 

TRABALHISTA; DAI ME BERTOLDI, R$3.181,69, TRABALHISTA; Daniel 

Santas, R$46.728,04, TRABALHISTA; Danilo Perandre da Rocha, 

R$7.953,81, TRABALHISTA; Decilho Brandão, R$37.643,18, 

TRABALHISTA; DERCO MIGUEL RIBEIRO, R$5.698,26, TRABALHISTA; 

Dheabson Campos Ribeiro, R$38.168,36, DIEULOT MILIEN, R$2.941,05, 

TRABALHISTA; DIVINO WIRES DE SOUZA, R$23.830,89, TRABALHISTA; 

Douglas Lopes Modolo, R$12.875,33, TRABALHISTA; Ederson Roberto de 

Figueiredo Nazario, R$26.344,71, TRABALHISTA; EDGAR BENEDITO 

DUARTE, R$8.287,10, TRABALHISTA; Edimar Antonio de Carvalho, 

R$21.151,17, TRABALHISTA; EDIMAR DOS SANTOS GONCALVES, 

R$611,51, TRABALHISTA; EDINALDO CARLOS VINHAL, R$17.976,70, 

TRABALHISTA; Edmilson Fortes Barreto, R$74.044,60, TRABALHISTA; 

EDNIELTON GENIU, R$3.956,93, TRABALHISTA; Edson Martins dos 

Santos, R$51.548,50, TRABALHISTA; Edson Santana Nunes, 

R$10.259,22, TRABALHISTA; Edvaldo dos Santos Lima, R$14.207,85, 

TRABALHISTA; ELESSANDRO MACHADO DA SILVA, R$4.386,48, 

TRABALHISTA; ELVIRA DA SILVA LEBER, R$10.181,06, TRABALHISTA; 

Elysson Italo de Santana Carvalho, R$10.144,25, TRABALHISTA; 

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS – ADVOGADOS, R$275.707,21, 

TRABALHISTA; EVANDRO RODRIGUES, R$10.902,82, TRABALHISTA; 

Everaldo Ferreira de Lima, R$22.348,59, TRABALHISTA; EVERTON 

BENEDITO MOREIRA, R$1.308,20, TRABALHISTA; Eveto Carletto, 

R$21.104,69, TRABALHISTA; Evilazio da Silva, R$18.655,94, 

TRABALHISTA; Ezequiel de Almeida, R$5.971,95, TRABALHISTA; Fabio da 

Silva, R$23.079,84, TRABALHISTA; Fabio Simon Firme, R$1.063,22, 

TRABALHISTA; FEDNER ADAM, R$3.816,31, TRABALHISTA; FELIX 

MONESTINE, R$6.337,24, TRABALHISTA; FRANCISCA FULGENCIO DA 

SILVA, R$8.084,66, TRABALHISTA; Francisco Alves de Oliveira, 

R$41.586,73, TRABALHISTA; Francisco Barros Ferreira, R$3.420,76, 

TRABALHISTA; Francisco Batista do Nascimento, R$142.378,74, 

TRABALHISTA; Francisco da Silva Oliveira, R$12.215,80, TRABALHISTA; 

Francisco Ferreira da Silva, R$6.743,45, TRABALHISTA; Francisco Solon 

Sampaio Damasceno, R$19.488,15, TRABALHISTA; Francisco Trindade de 

Oliveira, R$5.234,79, TRABALHISTA; GERSON CERINO DA SILVA, 

R$3.840,23, TRABALHISTA; GIANCARLO MARTINS FRANÇA, 

R$19.013,16, TRABALHISTA; Gildemar Vilmar da Silva, R$23.462,95, 

TRABALHISTA; Gilson Beltrão da Silva, R$32.051,05, TRABALHISTA; 

Giovani Batista Ventura, R$16.994,16, TRABALHISTA; Giovani Domingos 

Giroletti, R$108.288,31, TRABALHISTA; Glaucileia Bosse da Silva, 

R$13.071,49, TRABALHISTA; GONCALO DE SOUZA MENDES, R$2.204,72, 

TRABALHISTA; HELDER MARTINS FERNANDES, R$19.908,36 

TRABALHISTA; Helena Espantan, R$12.200,06, TRABALHISTA; Helio 

Benedito Borges, R$5.754,07, TRABALHISTA; HERMES RAMOS DA 

SILVA, R$4.011,40, TRABALHISTA; ILDERCINO SABINO,R$1.505,17, 

TRABALHISTA; Iraceno Manoel de Sousa, R$117.205,03, TRABALHISTA; 

ISABELA SANTOS DE QUEIROZ, R$6.555,08, TRABALHISTA; Isaías 

Ferreira da Silva, R$8.821,42, TRABALHISTA; ISMAAC ISRAEL, 

R$5.242,79, TRABALHISTA; Ivanildo Alves da Silva, R$43.878,28, 

TRABALHISTA; Izaias Carlos Santos, R$11.019,18, TRABALHISTA; 

JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

R$54.816,54, TRABALHISTA; Jailson Ferreira da Silva, R$7.590,12, 

TRABALHISTA; Jaine Maria de Arruda Delmao, R$6.945,72, 

TRABALHISTA; James Ferreira da Silva, R$7.590,12, TRABALHISTA; Jamil 

Antonio da Silva, R$11.055,41, TRABALHISTA; Jardel Leles Silva, 

R$19.556,35, TRABALHISTA; Jhonnes Cabral do Amaral, R$22.455,00, 

TRABALHISTA; João Antonio Balbino da Silva, R$10.870,44, 

TRABALHISTA; João Araújo Bizerra, R$127.934,60, TRABALHISTA; João 

Batista de Almeida, R$21.233,25, TRABALHISTA; João Batista Janisch 

Espinola, R$9.745,77, TRABALHISTA; JOAO DE DEUS SILVA, R$2.736,23, 

TRABALHISTA; João Firmino da Silva, R$104.608,63, TRABALHISTA; João 

Manoel de Sousa, R$88.537,14, TRABALHISTA; JOAO PEDRO SAMPAIO 

FILHO, R$11.656,64, TRABALHISTA; Joaquim Ribeiro Felix, R$23.449,65, 

TRABALHISTA; Joilson Correa da Costa, R$767,92, TRABALHISTA; 

Jonathan Jhone da Silva Costa, R$16.421,12, TRABALHISTA; José Ailton 

de Lima, R$20.518,44, TRABALHISTA; José Alves dos Santos, 

R$25.188,70, TRABALHISTA; Jose Carlos de Oliveira Sousa, R$5.480,74, 

TRABALHISTA; JOSE CARLOS LIBERATO, R$168,40, TRABALHISTA; 

Jose Erivam da Silva, R$47.858,19, TRABALHISTA; José Leandro Santos 

da Silva, R$25.862,15, TRABALHISTA; Jose Maria da Silva, R$30.593,86, 

TRABALHISTA; JOSE ROBERTO GOMES ALBÉFARO, R$2.113,21, 

TRABALHISTA; Juarez Gonçalves, R$9.310,81, TRABALHISTA; Juliano 

José da Costa, R$2.352,16, TRABALHISTA; Jurandir Nunes Pereira, 

R$7.904,33, TRABALHISTA; JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA, R$12.459,34, 

TRABALHISTA; Juvenal Batista da Hora, R$30.079,60, TRABALHISTA; 

JUVENIL SOUZA DA COSTA, R$6.295,12, TRABALHISTA; Laerty Isac de 

Oliveira Feitoza, R$21.319,71, TRABALHISTA; Laylson Silva Borges, 

R$7.402,66, TRABALHISTA; Ledone Sampaio Damasceno, R$25.188,70, 

TRABALHISTA; LUCAS DA SILVA SANTOS, R$606,66, TRABALHISTA; 

LUCIANO DE JESUS CAMPOS, R$7.025,13, TRABALHISTA; Luciano Souza 

Santos, R$12.605,82, TRABALHISTA; Luis Carlos da Silva, R$82.331,68, 

TRABALHISTA; Luiz Carlos de Assis Filho, R$25.580,73, TRABALHISTA; 

Luiz Francisco Valverde, R$1.161,74, TRABALHISTA; LUIZ HENRIQUE 

CAMPOS GABRIEL, R$679,80, TRABALHISTA; Luizi Burdulis, R$20.104,69, 

TRABALHISTA; Manoel Mario da Silva Macedo, R$16.134,69, 

TRABALHISTA; Marcio Donisete Rosner, R$35.227,61, TRABALHISTA; 

MARCIO QUEIROZ DA SILVA BRITO, R$622,82, TRABALHISTA; MARCIO 

TEIXEIRA, R$4.414,56, TRABALHISTA; Marcioney Benedito dos Santos, 
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R$6.685,56, TRABALHISTA; Marcos Aurelio de Oliveira Martins, 

R$5.065,74, TRABALHISTA; Mardonio da Conceição Sousa, R$7.840,83, 

TRABALHISTA; Maria Doarte, R$28.759,36, TRABALHISTA; Maria Irma 

Couto Fontes (Espolio de Jonata Couto Fontes), R$28.859,06, 

TRABALHISTA; Mario Lopes de Almeida Junior, R$6.808,08, 

TRABALHISTA; Mario Pereira Serrão, R$6.900,59, TRABALHISTA; 

Mauricio de Castro Pereira, R$12.308,64, TRABALHISTA; Mauro Carmelio 

Cortez, R$56.782,59, TRABALHISTA; Max Willian Santana de Sena, 

R$7.197,30, TRABALHISTA; MICHEL MELO DE SOUZA, R$8.613,59, 

TRABALHISTA; Michel Platinir Vieira da Silva, R$1.260,71, TRABALHISTA; 

Miguel Alves Pereira, R$6.956,60, TRABALHISTA; MOISES DA SILVA 

VIEIRA, R$471,79, TRABALHISTA; MOZART DINERO COELHO, 

R$16.253,73, TRABALHISTA; Najair dos Santos, R$78.109,00, 

TRABALHISTA; Nataniel Farias da Silva, R$9.230,22, TRABALHISTA; 

Nelson Soares Ramos, R$21.808,79, TRABALHISTA; Ney de Jesus 

Almeida, R$26.030,88, TRABALHISTA; Odair Jose Ferreira, R$2.942,68, 

TRABALHISTA; ODENIL DOMINGOS MOREIRA, R$7.516,84, 

TRABALHISTA; ODIR JESUS DE LIMA, R$1.429,23, TRABALHISTA; Orione 

José de Arruda Junior, R$10.871,41, TRABALHISTA; OZIEL DUARTE 

FERNANDES, R$12.892,43, TRABALHISTA; Oziel Rocha Silva, R$7.840,83, 

TRABALHISTA; PAULO CESAR DE ARRUDA, R$3.549,50, TRABALHISTA; 

Paulo Henrique Lima Nogueira, R$56.732,28, TRABALHISTA; Pedro Aurélio 

da Guia, R$7.671,56, TRABALHISTA; Pedro Henrique Rodrigues, 

R$3.081,67, TRABALHISTA; Pedro José Nasario Santiago, R$16.279,20, 

TRABALHISTA; Pedro Lima Ferreira, R$9.282,75, TRABALHISTA; PEDRO 

PAULO RODRIGUES, R$3.689,65, TRABALHISTA; PEDRO VICENTE 

VETTORI SANTAMARIA, R$16.674,27, TRABALHISTA; RAFAEL DE 

OLIVEIRA LEITE, R$1.982,65, TRABALHISTA; RAIANE ROSSETTO 

STEFFEN, R$14.838,16, Raimundo Araujo de Negreiros Segundo, 

R$7.339,11, TRABALHISTA; RAIMUNDO LOPES DA SILVA, R$2.859,19, 

TRABALHISTA; Raimundo Pereira Lima, R$17.245,28, TRABALHISTA; Raul 

Antonio Rojas, R$8.507,21, TRABALHISTA; Regivaldo de Melo, 

R$10.591,25, TRABALHISTA; REINALDO CELSO BIGNARDI, R$99.777,58, 

TRABALHISTA; Reinaldo de Jesus Santos, R$8.251,33, TRABALHISTA; 

RHAYLLEN MIRIAN DOS SANTOS, R$6.530,05, TRABALHISTA; Ricardo 

Fernando Berloffa, R$1.497,59, TRABALHISTA; RICARDO GERTRUDES 

GONÇALVES, R$4.547,04, TRABALHISTA; Roberto Carvalho de Oliveira, 

R$65.028,42, TRABALHISTA; Ronaldo Lopes Alonso, R$123.817,89, 

TRABALHISTA; RONIELSON VICTOR DE ALMEIDA, R$1.107,45, 

TRABALHISTA; Rubem Antenor Bonifacio, R$14.631,22, TRABALHISTA; 

Sidney de Oliveira Souza, R$29.081,05, TRABALHISTA; Silvester Silva 

Sampaio Barros, R$20.573,19, TRABALHISTA; SIMON CHARLES, 

R$2.710,61, TRABALHISTA; Sinelandio Francisco Pinto da Silva, 

R$7.914,24, TRABALHISTA; Starley Marques dos Santos, R$28.194,43, 

TRABALHISTA; Tatiana Aparecida Bettin, R$22.370,12, TRABALHISTA; 

Vagner dos Santos Coelho, R$12.377,00, TRABALHISTA; Valdecir 

Gonçalves de Abreu, R$35.778,15, TRABALHISTA; Valdemar Rodrigues 

dos Santos, R$37.008,06, TRABALHISTA; Valdevir Ribeiro da Silva, 

R$6.764,86, TRABALHISTA; VALDINEI ARRUDA COSTA, R$348,32, 

TRABALHISTA; Valdivino Alcantara, R$5.255,56, TRABALHISTA; Valter da 

Silva Batista, R$255.804,44, TRABALHISTA; VANILDO DA SILVA ALVES 

,R$11.081,92, TRABALHISTA; VERGOLINO LEMES FILHO, R$3.434,45, 

TRABALHISTA; VILSON JUVENAL DA SILVA, R$4.894,00, TRABALHISTA; 

VINICIUS BIGNARDI, R$99.777,58, TRABALHISTA; Vitor Paulo da Silva, 

R$9.106,65, TRABALHISTA; Vivaldino da Silva Souza, R$15.800,48, 

TRABALHISTA; Welson Serrão Almeida, R$12.426,39, TRABALHISTA; 

WEMERSON PEREIRA MENDES, R$367,82, TRABALHISTA; WEST 

COLISMA, R$5.289,20, TRABALHISTA; Williams Joseph, R$8.556,51, 

TRABALHISTA; Willy Charles, R$4.721,65, TRABALHISTA; WILMANE 

DELAROSE, R$2.013,87, TRABALHISTA; WILSON MAGALHAES DA 

SILVA, R$8.439,01, TRABALHISTA; YLYO SAINT FURME, R$5.617,12, 

TRABALHISTA; CLASSE II – CREDORES GARANTIA REAL: CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, R$472.163.010,39, GARANTIA REAL; PEREIRA 

CARDOSO & CARDOSO LTDA, R$8.149.357,60, GARANTIA REAL; 

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: ALUPORTE COM IND 

ESQUADRIAS ALUMINIO, R$493,58, QUIROGRAFÁRIO; ANTONIO AGUIAR 

DO CARMO, R$958,78, QUIROGRAFÁRIO; ARCENILDO SONZA JUNIOR E 

CIA LTDA, R$1.656,77, QUIROGRAFÁRIO; ATIVA LOCAÇÃO LTDA, 

R$59.259,77, QUIROGRAFÁRIO; BANCO ECONOMICO S.A., 

R$70.566.106,04, QUIROGRAFÁRIO; BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA, R$1.178.774,89, QUIROGRAFÁRIO; CAROLINA 

VEICULOS LTDA, R$4.020,99, QUIROGRAFÁRIO; CASA DOS TUBOS 

COM. PROD. SIDER EIRELI, R$219.825,17, QUIROGRAFÁRIO; CASTOLDI 

DIESEL LTDA, R$474.021,40, QUIROGRAFÁRIO; CASTOLDI E CASTOLDI 

LTDA, R$6.035,72, QUIROGRAFÁRIO; CONDUSPAR CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA, R$280.649,95, QUIROGRAFÁRIO; CONFIANCA AG. DE 

PASSAGENS E TURISMO LTDA, R$98.631,73, QUIROGRAFÁRIO; 

CONVICTA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, R$45.069,86, 

QUIROGRAFÁRIO; COPACEL IND E COM DE CALCARIO E CEREAIS LTDA, 

R$257.708,06, QUIROGRAFÁRIO; ELETROPOLL ELETRODUTOS 

METALICOS LTDA, R$26.617,47, QUIROGRAFÁRIO; G3 COM DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, R$30.909,24, QUIROGRAFÁRIO; 

GERALL COM MAQ EQUIP LTDA (MAQUIPEÇAS), R$223.221,40, 

QUIROGRAFÁRIO; GSH LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 

R$45.933,23, QUIROGRAFÁRIO; J.MARQUES IND COM DE ARTEFATOS 

CIMENTO LTDA., R$996.482,37, QUIROGRAFÁRIO; JOSE JESUS 

SEVERIANO, R$5.145,20, QUIROGRAFÁRIO; LM ORG HOTELEIRA LTDA, 

R$14.566,10, QUIROGRAFÁRIO; LOCAENGE COM.E LOCACAO DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, R$17.166,67, QUIROGRAFÁRIO; 

MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, R$525.824,49, 

MULTI PADRÃO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, R$42.566,81, 

QUIROGRAFÁRIO; OI S.A, R$227,85, QUIROGRAFÁRIO; PAIAGUAS 

HOTEIS LTDA, R$2.304,77, QUIROGRAFÁRIO; PAPELARIA DUNORTE 

LTDA, R$2.113,58, QUIROGRAFÁRIO; PARANA COM. DE MATS. ELETRS. 

E SERVS. LTDA, R$62.995,91, QUIROGRAFÁRIO; PEDREIRA PALLUS 

LTDA, R$17.181,39, QUIROGRAFÁRIO; PENALUX IND. E COM. DE 

LUMINOSO LTDA, R$9.449,99, QUIROGRAFÁRIO; PLASTIBRAS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., R$24.447,28, QUIROGRAFÁRIO; 

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMATICA E TELECOMUNICAÇAO LTDA, 

R$1.935.958,87, QUIROGRAFÁRIO; POSTO 10 KM 77, R$64.506,92, 

QUIROGRAFÁRIO; RAPIDO TRANSPAULO LTDA, R$23.170,59, 

QUIROGRAFÁRIO; RE TRANSPORTADORA LTDA, R$19.002,80, 

QUIROGRAFÁRIO; SDMO ENERGIA IND E COM MAQ LTDA, R$ 103.691,71, 

QUIROGRAFÁRIO; SEGVEL SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA 

LTDA, R$1.533.961,27, QUIROGRAFÁRIO; SH FORMAS ANDAIMES E 

ESCORAMENTOS LTDA, R$1.057.326,93, QUIROGRAFÁRIO; SIEMENS 

LTDA, R$743.558,04, QUIROGRAFÁRIO; SIKA S.A. GO, R$22.420,37, 

QUIROGRAFÁRIO; SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA, R$23.367,64, 

QUIROGRAFÁRIO; STELMAT TELEINFORMATICA LTDA, R$300.435,46, 

QUIROGRAFÁRIO; TECNOESTE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA, 

R$29.128,03, QUIROGRAFÁRIO; TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOS 

LTDA, R$5.047,19, QUIROGRAFÁRIO; CLASSE IV – CREDORES ME e EPP: 

A LOCAL COM E LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

R$5.905,37, ME e EPP; A.F RODRIGUES EIRELI, R$4.412,42, ME e EPP; 

ADMILSON BOA VENTURA, R$694,94, ME e EPP; ADRIANE MARIA TURANI 

KAMITANI EIRELI, R$92.858,89, ME e EPP; ADVILÇO OLIVEIRA DOS 

SANTOS ME, R$32.822,87, ME e EPP; AVM - LOCAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, R$11.350,99, ME e EPP; BALOESTE PEÇAS E SERV 

DE BALANÇAS, R$3.371,16, ME e EPP; BELLAFAMA, R$7.347,81, ME e 

EPP; BOX INFORMATICA LTDA, R$2.837,12, ME e EPP; BRITO SERVICOS 

DE TERRAPLANAGEM LTDA, R$44.091,73, ME e EPP; CARVALHO & 

BOCCHI LTDA, R$20.628,57, ME e EPP; CARVALHO & LOTI LTDA, 

R$2.444,32, ME e EPP; CASA DO AÇO, R$104.263,13, ME e EPP; CIBE PRE 

MOLDADOS EPP, R$43.513,50, ME e EPP; CIRLENE RIBEIRO ME, 

R$6.246,17, ME e EPP; CN CUNHA & CIA LTDA, R$203.998,63, ME e EPP; 

CNN INOX E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME, R$190.117,83, ME e 

EPP; CROACIA COM. E LOC. DE MAQUINAS P/CONST. LTDA., 

R$723.033,21, ME e EPP; D' MARTINS TRANSPORTADORA ME, 

R$10.911,30, DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, 

R$8.129,21, ME e EPP; DIAS E DIAS LTDA, R$3.224,46, ME e EPP; 

DINAMICA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E COM LTDA EPP, 

R$57.283,39, ME e EPP; D'MARCUS HOTEL LTDA, R$178.170,23, E C 

HERNANDEZ LOCAÇÕES ME, R$4.018,59, E THAIL INFORMATICA ME, 

R$7.870,72, ME e EPP; ELENICE BRAUN EPP, R$1.308,74, ME e EPP; 

ELENILDA SOLIDADE SILVA COMERCIO, R$281,03, ME e EPP; ELETRO 

MENDONÇA COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA, R$3.947,55, ME e EPP; 

ELLO CONSTR. COM. LOCACAO DE EQUIPS. LTDA, R$19.460,82, ME e 

EPP; ERIVALDO SOUZA DE MEDEIROS, R$49.230,68, ME e EPP; ESTRUTEC 

ENGENHARIA LTDA, R$130.498,40, ME e EPP; EURIPEDES SILVA COSTA 

ME, R$2.201,65, ME e EPP; FENIX SAUDE OCUPAC. DES. EMP. LTDA, 

R$326.593,30, ME e EPP; FUNDAMENTAL - FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA, 

R$112.472,81, ME e EPP; GRAFICA 3 IRMÃOS LTDA - ME, R$2.751,97, ME 

e EPP; GTK SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – EPP, R$2.552,52, ME e 

EPP; H A KORMANN ME, R$5.254,18, ME e EPP; HENZET CONSTRUTORA 
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EPP, R$3.451,98, ME e EPP; HI TECH, R$1.074,70, ME e EPP; ISSAKA & 

ISSAKA LTDA, R$133,27, ME e EPP; IVANETE A SANTOS, R$17.508,99, 

ME e EPP; JC PEREIRA PEDROSO EIRELI, R$1.180,49, ME e EPP; JEAN 

FONSECA COCOLA E CIA LTDA ME., R$12.420,00, ME e EPP; JOÃO 

ROBERTO, R$1.006,32, ME e EPP; L C C BISCO FERREIRA, R$996,64, ME e 

EPP; LA CAFÉ CLIMATIZAÇÃO, R$3.346,52, ME e EPP; LEONES SERVIÇOS 

DE GUINCHO E GUINDASTES LTDA – ME, R$262.746,59, ME e EPP; LUIS 

CARLOS RAMOS COM SERV EPP, R$4.849,49, ME e EPP; LIMA E 

GONÇALVES DE OLIVEIRA LTDA, R$275,04, ME e EPP; M A BETEGA - 

CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA, R$2.273,81, ME e EPP; M CARVALHO 

BISCO – EPP, R$1.279,68, ME e EPP; M. A. TRANSPORTES EIRELI ME, 

R$29.176,75, ME e EPP; MACS MARKETING ASSIST e CONSULTORIA DE 

SIST S/C LTDA, R$25.542,22, ME e EPP; MAIS IND E COM E LOC DE 

MODULOS MET e CAB SANIT LTDA EPP, R$9.541,97, ME e EPP; MATRIX 

CONSTRUÇÕES LTDA ME, R$7.404,09, ME e EPP; METALURGICA E 

VIDRAÇARIA FINKLER LTDA, R$1.123,85, ME e EPP; MFD DECORACOES E 

INSTALACOES COMERCIAIS LTDA, R$85.891,28, ME e EPP; MIGNOT 

ROCHA & CIA LTDA, R$13.999,56, ME e EPP; MORILIO DE SOUZA ME, 

R$1.046,26, ME e EPP; MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA, 

R$482.895,85, ME e EPP; MUNDIAL CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA 

ME, R$3.838,65, ME e EPP; NG1 ENGENHARIA e CONSULTORIA EPP, 

R$13.166,04 ME e EPP; ODILON DA SILVA ALVES – LABORATÓRIO, 

R$1.822,65, ME e EPP; ORIENTAL COM MAQ AGRICOLAS LTDA, 

R$141.096,99, ME e EPP; P. H. M. SOBRAL – ME, R$55.930,88, ME e EPP; 

PARANATINGA TUR LTDA, R$42.747,83, ME e EPP; PATRICIA DE C 

MARTINS ME, R$3.115,19, ME e EPP; PAULO C M DA SILVA, R$829,68, ME 

e EPP; PETROS HOTEL LTDA, R$3.880,64, ME e EPP; PIRES DE MIRANDA 

LTDA EPP, R$14.370,68, ME e EPP; PLATINA MAQ EQUIP LTDA, 

R$5.496,85, ME e EPP; PS LOCAÇÕES DE SERVIÇOS SS, R$97.216,00, PV 

VALADÃO EPP, R$6.347,92, ME e EPP; REGINA MATERIAL CONSTRUÇÃO 

LTDA, R$4.838,69, ME e EPP; RESTAURANTE E PIZZARIA CHAROLES 

LTDA, R$8.748,57, ME e EPP; RICCI & BRITO LTDA – ME, R$4.815,24, ME e 

EPP; RS de Araújo Comércio de Materiais – MEI, R$35.576,43, ME e EPP; 

SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, R$742.116,65, ME e EPP; 

SERGIO DA SILVA SOUSA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

R$972,63, ME e EPP; SERGIO RIBEIRO ARMARINHOS ME, R$1.088,68, ME e 

EPP; SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, R$2.420,67, ME e EPP; 

SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA, R$31.339,98, ME e EPP; SMARTI 

COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, R$23.768,71, ME e 

EPP; SSO CONSULTORIA E SERV LTDA, R$444,42, ME e EPP; TONNERTIN 

IMPORTADORA EIRELI, R$320,56, ME e EPP; TOP LINE REFRIGERAÇÃO 

LTDA EPP, R$2.371,18, ME e EPP; TRANSPORTES BRESSLER, R$309,16, 

ME e EPP; UNI 7 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, R$14.189,84, ME e EPP; 

V DE OLIVEIRA ALVES ME, R$32.258,97, ME e EPP; VITOR DA SILVA 

SALES - MEI (BORRACHARIA DO VITINHO ME), R$1.844,74, ME e EPP; 

WEBER ENGENHARIA LTDA, R$3.064,70, ME e EPP; WELINGTON GALDINO 

FERREIRA, R$6.518,37, ME e EPP; XINGU ASSESSORIA EM REDE EPP, 

R$950,15, ME e EPP; CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS 

LTDA (em recuperação judicial), CNPJ nº 14.921.902/0001-75, CLASSE I – 

CREDORES TRABALHISTAS: ALDO RAMOS, R$5.267,73, TRABALHISTA; 

CARMO ADVOGADOS ASSOSCIADOS, R$163.285,82, TRABALHISTA; 

Espólio de Maria de Jesus S. Sateles, R$24.118,73, TRABALHISTA; 

NAZARIO DA SILVA BARROS, R$4.712,64, TRABALHISTA; RENATO 

BARBOSA DOS SANTOS, R$2.222,66, TRABALHISTA; Willian Ferreira 

Leite, R$3.084,58, TRABALHISTA; Wilson Leão, R$141.733,37, 

TRABALHISTA; CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: ELEVAENGE 

COM. E ASSIST. TEC. EM ELEVADORES LTDA, R$1.839,35, 

QUIROGRAFÁRIO; ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

(em recuperação judicial), CNPJ nº 09.576.814/0001-43, CLASSE I – 

CREDORES TRABALHISTAS: RICARDO SALDANHA SPINELLI, 

R$77.927,82, TRABALHISTA; THIAGO SANTOS SERAFIM, R$77.927,82, 

TRABALHISTA; CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: VALDIR 

AGOSTINHO PIRAN, R$2.021.493,59, QUIROGRAFÁRIO; GLOBAL 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (em recuperação judicial), CNPJ nº 

33.686.767/0001-75, CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS: 

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB, R$2.739.891,74, TRABALHISTA; 

SALADINO ESGAIB, R$2.739.891,74, TRABALHISTA; CLASSE II – 

CREDORES GARANTIA REAL: BANCO DO BRASIL s.a., R$8.894.755,26, 

GARANTIA REAL. Despacho/Decisão: (...) l.Com a apresentação do plano 

de recuperação expeça-se novo Edital, contendo o aviso aludido no art. 

53, parágrafo único, da LRF, com prazo de 30 dias corridos para 

eventuais objeções pelos credores, o qual deverá ser publicado 

juntamente com o edital do art. 7º, § 2º, da LRF (art. 55, LRF), contendo a 

lista de credores da administradora judicial, caso já esteja acostada aos 

autos, indicando o local, horário e prazo comum em que os documentos 

que fundamentaram a elaboração da lista estão disponíveis para consulta, 

bem como constando as advertências do art. 8º da LRF, principalmente o 

prazo de 10 dias corridos para distribuição perante esta Vara de 

impugnações sobre eventual ausência de crédito, legitimidade, importância 

ou classificação. (...) Cumpra-se, expedindo-se com urgência o 

necessário. Intimem-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito Advertência: Os documentos que lastrearam a 

elaboração da lista de credores encontram-se à disposição de qualquer 

credor ou interessado junto à administradora judicial nomeada por este 

juízo, LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.825.284/0001-95, com 

sede na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202, bairro Morada do Sol, 

Cuiabá/MT, CEP 78.043-508, telefones (65) 3054-5040 e (65) 3622-3889, 

e-mail grupoengeglobal.rj@lorgamikejevs.com.br, representada por Marco 

Antonio Lorga, administrador de empresas, inscrito no CRA sob o nº 

00298, e advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.536. Os credores, o 

Comitê, as devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo 

de 10 (dez) dias para apresentar diretamente ao juízo suas impugnações 

quanto aos créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). 

Qualquer credor poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias, 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras 

(art. 55, caput, da lei 11.101/05). 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, DANILO OLIVEIRA CARILLI, digitei. Cuiabá, 25 de setembro de 

2018 Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293977 Nr: 6180-96.2018.811.0041

 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: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Modelo Ltda

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B

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

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (MARCO ANTONIO DE MELLO) para atuar junto ao 

presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1087967 Nr: 5167-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

12.880

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

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 86/87, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315883 Nr: 12166-31.2018.811.0041

 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SÁ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.H.K. DROGARIA LTDA-ME, MED FORT 

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:13.731

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerida se manifestar 

acerca da certidão de fls. 25 e publicada em 30/08/2018 sem que 

houvesse qualquer manifestação. Impusionando o feito, procedo a 

intimação do administrador judicial para se manifestar nos presentes autos 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1030010 Nr: 36753-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES GOMES TEODORO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 62/63, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1047520 Nr: 45174-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA, 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, CAMILA MOREIRA CARLOS - OAB:91374/RS

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 56/58, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1170721 Nr: 40487-47.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 123, e devolvo o prazo de 15 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319254 Nr: 13002-04.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

DEOCLECIO ADAO PAZ

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

COMERCIO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOCLECIO ADAO PAZ - 

OAB:16519/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 Visto.. Vale destacar que por despesas correntes deve-se compreender 

aquelas necessárias ao custeio de manutenção das atividades da massa 

falida como despesas com pagamento de pessoal, aquisição de bens de 

consumo, contratação de serviços essenciais à preservação dos ativos, 

despesas com água, energia, telefone etc, não se enquadrando os 

honorários contratuais decorrente de cláusula “ad exitum”, no conceito de 

despesas correntes.Por todo exposto, diante da existência de vínculo 

contratual do Requerente com a Massa Falida, e da comprovação do 

benefício econômico revertido em prol da massa falida em decorrência dos 

serviços prestados pelo mesmo junto ao processo administrativo fiscal nº 

10183.001622/2001-05, bem como diante da manifestação da Síndica e 

reconheço a existência do crédito do requerente DEOCLÉCIO ADÃO PAZ, 

no valor de R$ 1.429.551,97 (hum milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos).Contudo, 

diante do impedimento decorrente de ordem emanada do Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, INDEFIRO, por ora, o pedido de pagamento do 

crédito formulado pelo requerente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319257 Nr: 13004-71.2018.811.0041

 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: VITOR RODOLFO DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT

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

OAB:9.229/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 17 publicada em 15/08/2018 sem que houvesse 

qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1229217 Nr: 14550-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ZACARIAS, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB-MT 11876, EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143, JEFFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - 

OAB:17.081-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 50 sem que houvesse qualquer manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 166553 Nr: 16264-50.2004.811.0041

 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: COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LTDA, 

COOPERSUL - COOP. CENTRAL AGROP. DOS CAMPOS GERAIS LTDA, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVERPAR S/A 

INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, 

BRUNO POPPA - OAB:247327/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - 

OAB:SP/286.495, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, HIANAE 

SCHRAMM - OAB:30944, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT, RICARDO HASSON 

S - OAB:, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:108332/ SP, RICARDO 

HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332, RODOLFO PONTANA - 

OAB:343.143/ SP, ZIZA DE PAULA OLMEDILA - OAB:232384

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOCLE JEFERSON PROCÓPIO - OAB:19.386, LEANDRO 

A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

SCHNEIDER - OAB:8117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Visto.

1 – Verifico dos autos que a Embargante requereu a designação de 

audiência de gestão democrática (fl. 901 – Vol. 04), tendo a Insol 

Intertrading do Brasil Ind. e Com. S/A, manifestado sua concordância ao 

pedido (fl. 902).

Considerando que dentre as principais inovações trazidas pelo novo 

Código de Processo Civil, destaca-se as alternativas consensuais de 

solução de conflitos que, além de reduzir custos, propiciam a agilidade na 

resolução das controvérsias e a pacificação das partes envolvidas; bem 

como ante a circunstância de que é dado ao magistrado tentar a qualquer 

tempo conciliar as partes, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, para o 

dia 07/11/2018, às 14:30h.

2 – Intimem-se a massa falida, na pessoa da Síndica, os falidos, a 

EMBARGANTE COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA ENTRE RIOS (antiga 

Coopersul), a empresa INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND. E COM. S/A, 

bem como a terceira interessada BRD – BRASIL DISTRESSED 

CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A, estas últimas nas pessoas de seus 

advogados regularmente constituídos nos autos.

2.2 – As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou por 

intermédio de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados (CPC/2015 – art. 334, parágrafos 9º e 

10).

3 - Finalmente, autorizo o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO a dar ciência da data da 

audiência para a ilustre Representante do Ministério Público por telefone, 

mediante certidão nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência da presente decisão ao Ministério 

Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038832 Nr: 41021-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAS PEREIRA DA SILVA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937

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

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

OAB:7187/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca do despacho de fls. 56 publicada em 15/08/2018 sem que 

houvesse qualquer manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1317319 Nr: 12473-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - OAB:343143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto.

BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ingressou com 

Embargos de Terceiro em face da MASSA FALIDA DE OLVEPAR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Os presentes embargos forma ajuizados em virtude da arrecadação pela 

massa falida de Olvepar S/A Indústria e Comércio dos imóveis descritos 

na petição inicial, localizados em Ponta Grossa/PR, bem como dos 

equipamentos que guarnecem a planta industrial neles instalada, 

voltando-se ainda contra a ordem de indisponibilidade dos respectivos 

imóveis e o conteúdo da sentença proferida nos autos nº 

16264-50.2014.811.0041, que reconheceu a “invalidade do título de 

propriedade da atual proprietária registrada nas matrículas, a Insol 

Intertrading do Brasil Indústria e Comércio S/A”.

Verifica-se que não obstante a embargante pretenda desconstituir a 

decisão que atinge diretamente o título dominial sobre o qual incide a 

garantia constituída em seu favor, atribuiu à causa valor meramente 

estimativo que não corresponde ao valor do negócio de compra e venda 

declarado de R$ 6.113.250,00.

Considerando que o valor da causa deve ser corrigido de ofício, tal como 

estabelece o artigo 292, § 3º, do CPC, RETIFICO O VALOR DA CAUSA 

para constar a importância de R$ 6.113.250,00, correspondente ao valor 

referente à aquisição dos bens à época do negócio do negócio, devendo 

o Sr. Gestor Judiciário proceder às devidas alterações na capa dos autos, 

nos registros e na autuação do feito, inclusive junto ao Cartório 

Distribuidor.

INTIMEM-SE A EMBARGANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

complementar o pagamento das custas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 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: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, VITORIAN 

COMPRA E VENDA DE BENS S.A., NELSON TIRLONE, Luiz Valdecir Ritti, 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, Gobbi & 

Companhia Ltda, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, NELSON JOSÉ 
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VIGOLO, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, REFORPAN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KPM 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, VETTORE AGROCOMERCIAL 

EIRELI, TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA, RODRIGO DE PAULO 

CORREA, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDSON 

CRIVELATTI, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DIAS LESSA 

ADVOGADOS, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, jorge domingos 

advogados associados, CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA, NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

GAYHVA E MARTINS ADVOGADOS, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, 

ANDRE FELIPE JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN, AURI 

DE OLIVEIRA FAICHT, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Jocler Jeferson Procópio - 

OAB:19386-OAB/PR, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

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

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, VALMIR ANTONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, Antonio Carlos P. Santos - OAB:10315 MT, 

AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, DÉBORA JAQUELINE 

CHRISTANI PAZ - OAB:76778, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, 

DEOCLECIO ADAO PAZ - OAB:16519/PR, EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:8896/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18.890/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/MT 

18.890, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:5614, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, FABRÍCIO DE MELLO MARSANGO - OAB:56.947, 

FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7.701, HUMBERTO 

THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP, 

JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - 

OAB:23.858-PR, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7266, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, JULIERME 

ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO 

- OAB:8370-MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, NERRI L. 

CENZI - OAB:PR 19.368, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

PAULO SÉRGIO IVANOSKI - OAB:12.907 - PR, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/SP, 

RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:323.650 SP, RODRIGO 

MARTINIANO DE OLIVEIRA - OAB:253.975/SP, RONIZE ANTONIO 

BARBOSA - OAB:13764-B/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900, 

TADEU LUIZ LASKOWSKI - OAB:22043/SP, TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Por conseguinte passo a fazer as seguintes deliberações:1 – 

Apoiando-se em tais premissas, bem como seguindo ao princípio do livre 

convencimento, pelo qual o magistrado possui a livre escolha no sentido 

de designar perito de sua confiança NOMEIO como perito a empresa PAX 

CONSULTORIA EMPRESARIAL, situada na Rua Jerônimo de Veiga, 384, 7 

andar – Jardim Paulista São Paulo/SP, , F: (11) 4810-2380, (11) 9468-2738, 

a ser intimada na pessoa de seu representante legal, e que cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (CPC/2015 - art. 466).2 – Fixo, provisoriamente, os 

honorários periciais em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), a serem 

adimplidos pela massa falida, sendo 50% no momento da contratação, 

liberando-se os 50% restante, após a entrega dos laudos de avaliação 

nos autos.3 - Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que as partes 

apresentem assistente técnico e Quesitos (CPC/2015 – art. 465, §1). 3.1 – 

Após, com ou sem quesitos, deverá o Sr. Perito ser intimado para, em 48 

(quarenta e oito) horas, indicará local e horário dos trabalhos periciais, 

dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC/2016).4 – Com a 

manifestação do perito nos moldes do item 3.1, fixo o prazo de 50 

(cinquenta) dias úteis para apresentação dos laudos em Juízo. 5 – Sem 

prejuízo das determinações supra, DIGA A SÍNDICA, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, sobre as alegações do perito Carlos Augusto Arantes 

(fls. 39.744/39.746)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126903 Nr: 21697-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SODRE LOPES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Defiro o pedido de fls. 56, e concedo o prazo de 05 dias úteis para a 

juntada dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 55.

II – Em seguida, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 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: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA

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

PANAMERICANO S/A, BANCO SAFRA, OLI BALTAZAR LERMEN, ITAÚ 

UNIBANCO S.A, BANCO CITIBANK S.A., JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, 

BANCO DAYCOVAL S/A, RADIO FM MORENA LTDA, BANCO 

SANTANDER S/A, SAYBOLT CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, L. L. L. TRANSPORTES 

LTDA, AGREX DO BRASIL S.A, BIC BANCO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO 

S/A, BANCO DO BRASIL, AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO 

MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, 

APARECIDA DIVINA MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E 

AGRICULTURA, ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, TERRA 

MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST, REAL CAÇAMBA LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, INVISTA CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S. A, PAULO ROBERTO PALHANO, ALGODOEIRA FIBRA 

COTTON LTDA, Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores 

LTDA, ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937, ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CABRAL - OAB:90.744/RJ, ANDRÉ BIANCHINI - 

OAB:OAB/RS 68.985, ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, ANDRÉ 

ROBERTO MALLMANN - OAB:OAB/RS 22.940, ANELY DE MORAES 
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PEREIRA MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, ANGÉLICA DEWES - 

OAB:OAB/RS 72.644, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, 

ARINE COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

- OAB:14559, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - 

OAB:132.306/SP, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, Danilo Romera Luqueze - OAB:OAB/ SP 

305.294, DÁRCIO VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/RS 3.806, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO J. B. MATWIJKOW - 

OAB:337406/SP, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915, ENIO BASSEGIO - OAB:OAB/RS 14.976, Evandre Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:13.431-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, EVANDRO SANTOS DA 

SILVA - OAB:5726-B/MT, Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, FADI 

HASSAN FAYAD KHODR - OAB:OAB/SP 344.210, FELIPE NOLETO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27123, FLAVIA AGAPITO CAMPOS - 

OAB:167.249/RJ, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 SP, 

GISELLE TONINI - OAB:OAB/RS 91850, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:57752/RS, Hélio Vicente dos Santos - OAB:141.484-SP, 

HENRIQUE RUSCHEL - OAB:OAB/RS 73.296, IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOSE VALÉRIO JÚNIOR - OAB:17.529 - 

MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, LUANA DE ALMEIDA 

E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUCAS JOSÉ MARIANI - 

OAB:OAB/RS 55.788, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:3961/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCIO 

KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - 

OAB:OAB/SP 169.290, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, 

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16.861, MARINA 

LIMA RASSI - OAB:16097, MARINA MOTT RUGGIERO - OAB:OAB/SP 

207.419, MÁRIO APPEL BASSEGIO - OAB:OAB/RS 86.789, Mario Cardi 

Filho - OAB:3.584-B, MIRELLA GUEDES CAMPELA - OAB:OAB/SP 

203.715, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9845, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683, PABLO CESAR NUNES 

BORGO GUIMARÃES - OAB:160.721/RJ, PAULO WAGNER PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 83.330, RAFAEL BRIZOLA MARQUES - OAB:OAB/MT 

76.787, RAFAEL LARA MARTINS - OAB:OAB/GO 22.331, RALPH 

MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSANA DE SEABRA - 

OAB:98996/SP, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SANDRA 

DE SOUZA MARQUES SUDATTI - OAB:OAB/SP 133.794, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - 

OAB:10.685/MT, STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO - 

OAB:388992/SP, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, 

THIAGO BARBOSA AZAMBUJA - OAB:OAB/RS 63410, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Vistos em correição ordinária.

Falência de Grupal Agroindustrial S.A. e outras

Retifique-se a autuação deste feito no sistema informatizado, para que o 

tipo de ação passe a constar como “Falência de Empresários, Sociedades 

Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”.

Outrossim, vê-se que os autos encontravam-se em carga com o Ministério 

Público, motivo pelo qual deverão voltar àquele órgão para parecer acerca 

dos assuntos pendentes.

Com a juntada da manifestação ministerial, venham conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 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: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA

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

PANAMERICANO S/A, BANCO SAFRA, OLI BALTAZAR LERMEN, ITAÚ 

UNIBANCO S.A, BANCO CITIBANK S.A., JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, 

BANCO DAYCOVAL S/A, RADIO FM MORENA LTDA, BANCO 

SANTANDER S/A, SAYBOLT CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, L. L. L. TRANSPORTES 

LTDA, AGREX DO BRASIL S.A, BIC BANCO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO 

S/A, BANCO DO BRASIL, AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO 

MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, 

APARECIDA DIVINA MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E 

AGRICULTURA, ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, TERRA 

MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST, REAL CAÇAMBA LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, INVISTA CRÉDITO E 

INVESTIMENTO S. A, PAULO ROBERTO PALHANO, ALGODOEIRA FIBRA 

COTTON LTDA, Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores 

LTDA, ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937, ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CABRAL - OAB:90.744/RJ, ANDRÉ BIANCHINI - 

OAB:OAB/RS 68.985, ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, ANDRÉ 

ROBERTO MALLMANN - OAB:OAB/RS 22.940, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, ANGÉLICA DEWES - 

OAB:OAB/RS 72.644, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, 

ARINE COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

- OAB:14559, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - 

OAB:132.306/SP, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, Danilo Romera Luqueze - OAB:OAB/ SP 

305.294, DÁRCIO VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/RS 3.806, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO J. B. MATWIJKOW - 

OAB:337406/SP, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915, ENIO BASSEGIO - OAB:OAB/RS 14.976, Evandre Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:13.431-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, EVANDRO SANTOS DA 

SILVA - OAB:5726-B/MT, Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, FADI 

HASSAN FAYAD KHODR - OAB:OAB/SP 344.210, FELIPE NOLETO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27123, FLAVIA AGAPITO CAMPOS - 

OAB:167.249/RJ, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 SP, 

GISELLE TONINI - OAB:OAB/RS 91850, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:57752/RS, Hélio Vicente dos Santos - OAB:141.484-SP, 

HENRIQUE RUSCHEL - OAB:OAB/RS 73.296, IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOSE VALÉRIO JÚNIOR - OAB:17.529 - 

MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, LUANA DE ALMEIDA 

E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUCAS JOSÉ MARIANI - 

OAB:OAB/RS 55.788, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:3961/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCIO 

KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - 

OAB:OAB/SP 169.290, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, 
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MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16.861, MARINA 

LIMA RASSI - OAB:16097, MARINA MOTT RUGGIERO - OAB:OAB/SP 

207.419, MÁRIO APPEL BASSEGIO - OAB:OAB/RS 86.789, Mario Cardi 

Filho - OAB:3.584-B, MIRELLA GUEDES CAMPELA - OAB:OAB/SP 

203.715, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9845, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683, PABLO CESAR NUNES 

BORGO GUIMARÃES - OAB:160.721/RJ, PAULO WAGNER PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 83.330, RAFAEL BRIZOLA MARQUES - OAB:OAB/MT 

76.787, RAFAEL LARA MARTINS - OAB:OAB/GO 22.331, RALPH 

MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSANA DE SEABRA - 

OAB:98996/SP, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SANDRA 

DE SOUZA MARQUES SUDATTI - OAB:OAB/SP 133.794, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - 

OAB:10.685/MT, STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO - 

OAB:388992/SP, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, 

THIAGO BARBOSA AZAMBUJA - OAB:OAB/RS 63410, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação do item 13 da decisão de 

fls. 13.548/13.552, para devida intimação dos credores e interessados: 

"(...)13. Ciência às falidas, aos credores e demais interessados quanto 

aos relatórios das atividades desempenhadas pelos advogados 

contratados (fls. 12.847/12.870 e 12.872/12.784), bem como das 

prestações de contas de fls. 12.479/12.536, 12.671/12.677 e 

12.688/12.735. (...)Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de julho de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 110665 Nr: 18040-41.2002.811.0041

 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: FRIGOVERDI S/A, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA, REGINALDO 

DELGADO MEDEIROS, JOSÉ RICARDO CARDOSO PEREIRA, DJALMA 

GUEDES MOURA, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, LUIZ PEREIRA, BANCO 

DO BRASIL S/A, EDILSON PEREIRA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Impulsionando o feito, procedo a intimação do administrador judicial para 

se manifestar acerca do AR devolvido de fls. 17.288, informandoo 

endereço atualizado do BANSICREDI, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304166 Nr: 9462-45.2018.811.0041

 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: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1203156 Nr: 5626-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIANE TABATA BIGATO FURIO, 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, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para que as falidas se 

manifestassem acerca da decisão de fls. 27 publicada em 15/08/2018 sem 

que houvesse qualquer manifestação.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1030892-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (RÉU)

 

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 o Mandado para Citação e 

Intimação da Parte Requerida, e a PARTE AUTORA tem o prazo de CINCO 

DIAS para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR 

ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a sua 

condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). Nada mais. Amanda Meira 

Florentino Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1030892-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030892-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

GEORGIA MIRELA LTDA RÉU: JOAO PEDRO DA SILVA Vistos. Imobiliária e 

Construtora Geórgia Mirela Ltda, representada por Georges Mikhail Malouf, 

ajuizou a presente ação de interdito proibitório cumulada com perdas e 

danos, com pedido liminar, contra João Pedro da Silva, visando à proteção 

possessória dos imóveis tipo “box” nº 09 e 09-a, matrículas nº 80.905 e 

80.906, CRI do Segundo Ofício de Cuiabá-MT, do Edifício Maison Paris, nº 

594, nesta Capital/MT. Aduz que é legítima proprietária e possuidora, mas 

que desde 13/03/2018 o réu vem impedindo o livre exercício da posse 

através de constante ameaça de turbação e esbulho obstando a 

construção nos mencionados “boxes”. Entretanto, para análise do pedido 

liminar, não obstante o arrazoado exposto pela parte autora e a 

documentação juntada, entendo necessária à realização da audiência 

para justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, para melhor 

esclarecimento sobre a sua posse e esbulho no imóvel em litígio. Desta 

forma, DETERMINO: 1. As testemunhas arroladas pela parte autora (id. 

15387766, pg. 09) deverão ser intimadas para comparecimento à 

audiência nos moldes do artigo 455 do CPC. 2. DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 15/10/2018 às 13h30min. 3. CITE-SE a parte ré para 

contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o 

prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-A para comparecer à audiência de justificação na data designada, 
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esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 18 de 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026294-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

EDEBRANDO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

TOMAZ BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que, pode guardar relação com a demanda que tramita fisicamente 

sob Código 915314 – Numeração Única 40416-16.2014.811.0041, nesta 

mesma vara, em especial pela descrição da área pretendida e pelo fato da 

ré destes autos, ser autora naquela demanda física. 2. Intimo portanto, a 

parte autora, para que, no prazo de quinze dias, informe se esta demanda 

versa sobre a mesma área dos autos físicos, junto mapa com confinantes 

e memorial descritivo. 3. Decorrido o prazo, certifique-se, e colha-se 

parecer ministerial, e em seguida conclusos.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022749-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDES DALRI (AUTOR(A))

YARA STEFFANI MENDES DALRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDI JOAO DALRI OAB - 269.745.410-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO (ADVOGADO(A))

GENILTON VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ORLY DE MATOS (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022749-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CAROLINE MENDES DALRI, 

YARA STEFFANI MENDES DALRI PROCURADOR: VALDI JOAO DALRI 

RÉU: GENILTON VIEIRA DA SILVA Vistos. Caroline Mendes Dalri e Yara 

Stefani Mendes Dalri, representadas pelo pai Valdi João Dalri, contra 

Genilton Vieira da Silva, ajuizaram a presente ação de interdito proibitório, 

com pedido liminar contra Genilton Vieira da Silva, visando à proteção 

possessória dos Lotes 12 e 13, da Quadra 81, bairro Dr. Fábio Leite II, 

nesta urbe. Aduzem ser legítimas proprietárias e possuidoras da área em 

fase de regularização fundiária perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, 

adquiridas após uma troca com o mencionado poder público em 

13/06/2016. Menciona que em 22/05/2018 foi permitida sua tomada na 

posse após uma decisão da Secretaria Municipal de Habitação, bem como 

a construção de moradia, mas foram imediatamente impedidos pelo réu 

que alegava ter documentação da quadra inteira, o que ensejou a 

lavratura de um boletim de ocorrência, bem como o ajuizamento desta 

ação. Instruíram a inicial com os documentos de id. 14367304 ao id. 

14369332. Para análise do pedido liminar esta Magistrada designou 

audiência de justificação e determinou a citação e intimação do réu (id. 

14401497). O réu foi citado e intimado em 29/08/2018, conforme certidão 

lavrada pelo Oficial de Justiça no id. 15059154, vindo ele a habilitar-se e 

juntar documentos no id. 15278846 ao id. 15278889. A audiência se 

realizou em 13/09/2018, conforme o termo juntado ao id. 15400562, 

permanecendo o feito concluso para análise do pedido liminar, conforme 

passo a fazê-lo. É o relatório. Decido. Conforme a intelecção do artigo 561 

do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento 

jurisprudencial, para que a positivação do pedido da parte autora prospere 

ele deve comprovar: o exercício da posse e o justo receio de serem 

molestado. Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações 

possessórias é a posse contemporânea ao alegado ato ilícito, ou seja, 

aquela que era exercida de forma mansa/pacífica, antes da ameaça a 

ensejar sua manutenção no imóvel até o encerramento da instrução, em 

conformidade com o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - 

LIMINAR DEFERIDA - ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - 

MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo o autor demonstrado a posse legítima 

sobre o imóvel, além do justo receio de turbação ou esbulho, cabe o 

deferimento de liminar para a expedição de mandado proibitório. 

Apresentando-se intensa a litigiosidade sobre o bem, revela-se mais 

prudente a manutenção do statu quo, com a permanência do imóvel na 

posse do ocupante até que a instrução probatória forneça a segurança 

necessária para uma solução definitiva (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018)". Insigne ressaltar que, aqui não se está 

falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não 

é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os 

doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Compulsando detidamente os autos e as 

provas até aqui carreadas, documentos e depoimento da testemunha, não 

vislumbro o preenchimento dos requisitos mínimos para deferimento da 

liminar, em cognição sumária, não exauriente, pelas razões que passo a 

expor. Em que pese a parte autora mencione a permuta dos imóveis com o 

Poder Público e isso tenha lastro até mesmo perante a Prefeitura de 

Cuiabá, conforme facilmente se verifica no Despacho exarado pelo d. 

Secretario Municipal de Habitação (id. 14368325), tal documento não 

induz, entretanto, de que forma as autores exerciam a aludida posse. Não 

bastasse, pelas fotografias carreadas no id. 14368046 ao id. 14368213, 

verifico que aquelas não se prestam, também, para comprovar exercício 

de posse, pois somente vejo mato na área e não reflete a impressão de 

cuidado, limpeza e vigilância. Ainda, a testemunha Maria Orly de Matos, 

ex-presidente de bairro, conhecida por esta Magistrada diante dos 

diversos outros processos que tramitam nesta Vara Especializada, 

também, reconheceu o negócio jurídico firmado entre as autoras e o Poder 

Público Municipal, no entanto, não conseguiu descrever de forma segura 

como vinham exercendo a mencionada posse, de modo que não é 

possível a concessão da tutela especial. Não são raros os bairros desta 

Capital-MT que sofrem pela falta de regularização e o Dr. Fábio Leite, em 

especial, frequentemente é objeto de demandas perante esta Vara 

Especializada, no entanto, em muitos casos há notório exercício de posse 

para fins de moradia, o que não se revela ser o caso em comento, pois 

desde a suposta aquisição as autores ainda não teriam edificado moradias 

ou erigido quaisquer outras benfeitorias no imóvel, o que desautoriza à 

concessão da liminar pela não comprovação, ao menos precária, do 

exercício da posse. Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos 

autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária não 

exauriente, o exercício de posse contemporânea, um dos requisitos do art. 

1.196 do Código Civil e art. 567 do CPC e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

formulado por Caroline Mendes Dalri e Yara Stefani Mendes Dalri, 

representadas pelo pai Valdi João Dalri, contra Genilton Vieira da Silva. 

INTIMO as partes desta decisão, ressaltando que o prazo para 

apresentação da defesa é de 15 dias contados da publicação desta 

decisão. Decorrido o prazo para o réu, INTIME-SE a parte autora, através 

do Núcleo Fundiário da Defensoria Pública para, querendo, se manifestar, 

também em 15 dias. Certifique-se e, após, conclusos. Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição, revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham
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 Cod. Proc.: 1073302 Nr: 56764-75.2015.811.0041

 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: VILMAR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARDULA - 

OAB:258368 SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1053634 Nr: 48205-32.2015.811.0041

 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: JOSE MANOEL DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENIL GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20170-O/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, IGOR 

GUERRA ROCHA - OAB:19808, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557/MT, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 “Ex positis”, com base no art. 561 do CPC e art. 927 do Código Civil e por 

tudo mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a ação de 

manutenção de posse com pedido de liminar combinada com indenização 

por danos, proposta por JOSÉ MANOEL DE ALMEIDA FILHO, contra 

ARENIL GOMES FERREIRA, em razão de turbação sofrida em área de sua 

posse de 2.601,46 m², situado no endereço RODOVIA BR 364, AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, KM 09, DISTRITO INDUSTRIAL (contorno 

da Avenida Fernando Correa da Costa), Cuiabá – MT. JULGO 

PROCEDENTE ainda, o pedido de indenização por danos materiais no valor 

de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso, acrescidos 

de juros legais 1%, desde a citação (art. 405 CC). Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios 

que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º 

do CPC. Publico e intimo neste ato, via DJE. Preclusa a via recursal e, não 

havendo requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042784 Nr: 42877-24.2015.811.0041

 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: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. 

S. LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Embargos de Declaração no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1295987 Nr: 7130-08.2018.811.0041

 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: JUBERTO MORALES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT

 Ex positis, carecendo a parte autora de interesse processual, nos termos 

do art. 485, IV e VI do CPC, acolho o parecer ministerial e julgo extinto, sem 

resolução do mérito, a presente ação de usucapião extraordinário ajuizada 

por Juberto Morales de Lima contra Banco Bamerindus S/A, pretendendo 

usucapir uma área rural com 226,3985 hectares, denominada Fazenda 

São Miguel, localizada no município de Santo Afonso-MT.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC.Condeno ainda a autora ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, em 9% sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 81 do CPC.Publico e intimo neste ato, via DJE. Junto sentença 

proferida nos autos em apenso (cód. 777689).Preclusa a via recursal e, 

não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1122182 Nr: 19723-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI, ROSELANE RIVA VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS, JOÃO 

FERNANDO DE CAMPO, E OUTROS, MIGUEL BECKER MACIEL, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DELAIR 

JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:14632

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 920948 Nr: 44013-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA LUIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL 

CONQUISTA DA VITÓRIA, ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, DANGELO 

FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOURA BAGANHA - 

OAB:13.050, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486/O, LUCIANO 

FONTOURA BAGANHA - OAB:12644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 
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SANTOS - OAB:12692-B

 Vistos.

Em que pese o acordo juntado pelas partes, entendo que há risco de dano 

a terceiro, uma vez que o autor desta demanda, é arrendatário e tinha 

como obrigação, restituir à empresa Floresta Azul Agroindustrial Ltda. o 

imóvel objeto desta lide, conforme destacado na sentença de fls. 535/543, 

em que foi questionada a sua legitimidade.

O acordo renuncia a uma obrigação do autor, qual seja o de restituir o 

bem, no estado em que se encontrava quando da celebração do contrato 

de arrendamento.

Portanto, antes de homologar o acordo, determino a intimação pessoal de 

Floresta Azul Agroindustrial Ltda, para que, expressamente concorde com 

o acordo juntado aos autos.

Deverá a empresa juntar os seus atos constitutivos no momento de sua 

concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 246945 Nr: 14663-38.2006.811.0041

 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 ANTONIO MOREIRA COSTA, CLAUDIO 

JOSÉ SANTANA DE FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO BARBOSA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, ELIZEU 

ANTONIO DE SOUZA, MIGUEL ANGELO DA SILVA, CLAUDIO GONÇALO 

RODRIGUES, SANDRO DE JESUS GOMES, ALAIR PAULO DA SILVA, 

ARIANA DE OLIVEIRA COSTA, GILMA RAMOS, JOELSON JESUS DIAS, 

JOÃO BARBOSA DE MELO, FABIO MARCOS DE LIMA, JOSE ROBERTO DA 

SILVA, ANTONIO DA SILVA, DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA, 

EURIDES ROSÁRIO NASCIMENTO, WANDERLEY BORGES DOS SANTOS, 

ÉLVIS PAULO AMORIM DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DA SILVA, ELIZETHE 

MAURA DE OLIVEIRA DA SILVA, EDUEZIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI DE MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - OAB: 7355 A, 

DEFENSORIA PUBLICA - NUCLEO FUNDIARIO - OAB:, fabio moreira 

bosa - OAB:9.405, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que é TEMPESTIVO o Recurso de Apelação de 

fls. 214/224, uma vez que a parte foi intimada da decisão no dia 

14/06/2018, por meio do D.JE. Nº 10273. E INTIMO A PARTE AUTORA 

PARA, querendo, apresentar as CONTRARRAZÕES no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029944-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Oscar Candido da Silveira Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RAMOS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar proposto por OSCAR 

CANDIDO DA SILVEIRA FILHO, contra MARIANO RAMOS FILHO, tendo por 

objeto um imóvel localizado na Rua Bahia, Quadra 74, Lote 01 – Bairro Dr. 

Fábio, nesta comarca.. Não obstante o arrazoado exposto pela parte 

autora e a documentação juntada, entendo necessária à realização da 

audiência de justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, para 

melhor esclarecimento sobre a sua posse fática e esbulho no imóvel em 

litígio, bem como a data de sua ocorrência. Desta forma, DETERMINO: 1. 

INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 05 dias emende a inicial 

apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC. 2. DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 16/10/2018 às 13h30min. 3. CITE-SE o réu para 

contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o 

prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-O para comparecer à audiência de justificação na data designada, 

esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. 4. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014527-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

Cálculo da Contadoria de Id. 15450655, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022514-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI DOS REIS DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018331-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA TEIXEIRA DE FARIAS (AUTOR(A))

NICOLA GERALDO DOS REIS FILHO (AUTOR(A))

ANTONIO CESAR DA COSTA DALTRO (AUTOR(A))

CICERO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

SILMARA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

MARINEIDE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ALAIDE OLIVEIRA DOS REIS (AUTOR(A))

JULIETA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO (AUTOR(A))

EDSON CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

JACIRA DE MOURA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018331-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACIRA DE MOURA SILVA, ANTONIO CESAR DA COSTA DALTRO, 

CICERO FRANCISCO DA SILVA, MARIA AMELIA TEIXEIRA DE FARIAS, 

NICOLA GERALDO DOS REIS FILHO, ALAIDE OLIVEIRA DOS REIS, 

SILMARA RODRIGUES DE AMORIM, MARINEIDE RODRIGUES DE AMORIM, 

MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO, JULIETA DA SILVA, EDSON CORREA 

DA SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

ordinária de responsabilidade obrigacional promovida por JACIRA DE 

MOURA SILVA, ANTÔNIO CÉSAR DA COSTA DALTRO, CICERO 

FRANCISCO DA SILVA, MARIA AMÉLIA TEIXEIRA DA SILVA, NICOLA 

GERALDO DOS REIS FILHO, ALAIDE OLIVEIRA DOS REIS, SILMARA 

RODRIGUES DE AMORIM, MARINEIDE RODRIGUES AMORIM, MARIA DO 

CARMO PEREIRA CIRINO, JULIETA DA SILVA e EDSON CORREA DA 

SILVA, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ 

SEGURADORA S/A e TÓQUIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A ambos 

qualificados nos autos. Designo o dia 03.12.2018, às 09h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da 

Conciliação e Mediação localizada no âmbito desse 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. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021994-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA DOS SANTOS FEITOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025711-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GRAZIELE FERNANDA DANTAS NOGUEIRA DA SILVA NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 14345923 a Id. 14345962, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024925-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MILTON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15195345), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029522-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRO MATTOS MEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15196179), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022587-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA SILVA (EXEQUENTE)

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 
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das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15196945), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004367-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14338522), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002398-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

A. G. F. S. (EXEQUENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SEBA OAB - 621.727.511-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14338667), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022827-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (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 (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022717-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JAMES APARECIDO GONCALVES (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15209449), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015788-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15218702), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030399-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MANOEL DIVINO RODRIGUES TAVARES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036241-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FERNANDO HORTOLANI (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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 1436942), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037726-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN CHRYSTIAN FRANCISCO DA COSTA (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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14363179), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012336-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEITE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 
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das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14363459), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019481-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 15294273 a Id. 15294644, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023651-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA (RÉU)

JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR (RÉU)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser A PARTE AUTORA intimadas por 

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006581-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA (ADVOGADO(A))

LIDIANE MARTINS BARCELOS ROCHA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO SOARES MACHADO OAB - 002.157.241-00 (REPRESENTANTE)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14465848), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002312-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JHEISSON FRANCO MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14466134), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010350-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

DIEGO MARQUES ANTONIAZZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14466435), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013746-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

AURILENE CAMPOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14466615), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007791-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES RAMALHO (EXEQUENTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14466813), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001015-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIDNEY SANTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 14541279), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026970-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA COUTINHO (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))

 

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

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

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

Petição de Id. 14533214 e Id. 14533242, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016182-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOALDO SANTANA DE SOUZA (EXEQUENTE)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

Cálculo da Contadoria Judicial de Id. 15446460, bem como, no mesmo 

prazo, procedo a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERIDA para efetuar ao 

pagamento das custas processuais finais (Certidão de Id. 15446466), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016732-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14541552), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014299-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ESTEVAO PEREIRA FREIRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14564111), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023209-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE DO CARMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 14541931), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022561-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARILDA SCARDINI COELHO (EXEQUENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Id. 14986393 e Id. 14986413, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017819-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA TONIAZZO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 14542131), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001630-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO HURTADO CORREA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 14567027), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019136-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONAS ANTONIO MORAES (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))

 

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

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

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

Petição de Id. 14659940 e Id. 14659951, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023688-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GILDETE DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Id.15016443 a Id. 15016547, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032882-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VITORIO (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Petição de Id. 14785328 a Id. 14785357, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030743-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE SOUZA MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Id.15198819 e Id. 15198834, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015287-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

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

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

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

Petição de Id. 15286612 a Id. 15286618, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021757-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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))

 

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

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

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

Petição de Id. 14763854 a Id. 14763886, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021272-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SERAFIM SOUZA (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)

 

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

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

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

Petição de Id. 14665966 a Id. 14673467, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021272-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SERAFIM SOUZA (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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15443502), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Petição de Id. 14691733 a Id. 14691741, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15443527), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021757-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15221619), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013564-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

WEBERTE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010407-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DANIEL LOPES VEZZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

AUTORA/REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca da Certidão do Contador de Id. 15471404 a Id. 

15471175, postulando o que entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017608-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15471427), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006982-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ASSIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15471437), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011640-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI NORA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15471573), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023247-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MORAIS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15471569), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003583-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUARY RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15471587), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009153-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES MENDES (EXEQUENTE)

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15472542), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012168-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ACINDINO EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15472911), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022604-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15471982), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010270-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

WANDERSON XAVIER SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15472298), sob 
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pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014075-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15472561), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006566-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DONIZETE RIBEIRO (EXEQUENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15473191), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015880-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

SARA LOPES FERREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15473534), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928068 Nr: 48263-69.2014.811.0041

 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: MARLEIDE DE ALMEIDA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD BRASIL S/A - AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT, IGOR FERNANDO PORTELA SALES - OAB:25.098/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 (...)REVOGO a tutela de urgência concedida. Assim sendo, com base no 

que estabelecem os arts. 356 e 487, III, “a” do CPC, procedo ao 

JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO, reconhecendo a 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado no item “I” de fl. 14 da inicial, ou seja 

a rescisão do contrato entabulado entre as partes(...)ao que condeno a 

requerida a efetuar o pagamento do valor pago à época pela 

autora(...)Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento de metade custas 

processuais, na medida em que apenas um dos pedidos restou apreciado 

nesta ocasião, ao que o pleito indenizatório ainda encontra-se pendente 

de apreciação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida 

nesta ocasião.(...)a requerida deverá providenciar, por sua conta, o 

recolhimento do veículo objeto da demanda que encontra-se na 

concessionária em Barra do Garças/MT e a autora deverá providenciar a 

devolução do veículo que lhe fora locado no mesmo local em que o retirou, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ao que ultrapassado o aludido prazo 

deixará a requerida de arcar com as despesas de locação e essas 

passarão a correr por conta e risco da autora.(...)o levantamento dos 

valores depositados em Juízo pela autora dependerá da apresentação de 

documento, informando a inexistência de débitos fiscais (IPVA) e 

multas(...), que deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias.Os documentos do veículo objeto da lide deverão ser depositados em 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.Apresentados os documentos 

determinados nesta ocasião,(...)expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, ao que faculto a 

requerida a efetuar complemento do depósito realizado ante o conteúdo do 

presente decisum.(...)Com relação ao prosseguimento do feito, é certo que 

encontra-se pendente a impugnação à proposta de honorários periciais. 

Desta forma, ante o julgamento parcial do mérito realizado nesta ocasião, 

digam os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, se ainda insistem ou 

não na produção da aludida prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840146 Nr: 44565-89.2013.811.0041

 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: GILMAR DE SOUZA MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por GILMAR DE SOUZA 

MATOS em face de ITAU SEGUROS S/A.Considerando que a parte 

requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização 

da perícia médica, determino a expedição de alvará para restituição do 

valor à requerida, mediante transferência para a conta a ser indicada, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796667 Nr: 3022-09.2013.811.0041

 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: LUAN HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA NAOMI YABUSAME, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

relação à lide primária, JULGO IMPARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na proemial, ex vi do Art. artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, ao que julgo prejudicada a lide secundária.Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, referente a 

lide secundária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece o § 2º do art. 85 do CPC, ressalvando a suspensão da 

exigibilidade em função do estabelecido pelo § 3º do art. 98 do CPC.Friso, 

que julgado improcedente o pedido principal a lide secundária 

(denunciação à lide) se torna prejudicada, ao que o réu denunciante é 

obrigado a pagar honorários advocatícios ao patrono do denunciado, na 

medida em que a denunciação da lide tal como se deu nos autos, não 
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possui o caráter obrigatório, o que implica na condenação da denunciante 

pelo pagamento das custas e verba honorária da lide secundária. Assim 

sendo, condeno o litisdenunciante ao pagamento de honorários 

advocatícios ao litisdenunciado, ao que arbitro o valor em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), na forma do que estabelece o § 8º do art. 85 do 

CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 e 

seus parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1030868-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS AUGUSTO FACHINI (AUTOR(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LIMA FAGUNDES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030868-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRAS AUGUSTO FACHINI RÉU: ANDRE LIMA FAGUNDES A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006043-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006437-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005574-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

JOSUE DE SA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029254-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA XAVIER DE MOURA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA/AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014559-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARBIERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rubens de Tal (RÉU)

LEONARDO MIOTHI MATTOS (RÉU)

GILMAR JOSE SCHAFER (RÉU)

WILSON ROBERTO LAUER (ADVOGADO(A))

bororó veiculos (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006068-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDCARLOS FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1015018-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUANA LOPES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031772-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017828-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031441-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TIRSO UMBELINO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO __º VARA CÍVIL 

DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. Trata-se de Petição inicial distribuído no 

formato PDF realizado nos termos da Resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, e ainda nos 

termos do artigo 35, da Resolução n.º 3/2018 sendo certo que está 

correto na forma que existe a referência correta entre a descrição e o tipo 

do documento juntado nos seguintes termos; Doc. 2 - Jurisprudência - 

Parte Legítima para figurar no polo passivo - Várias decisões judiciais que 

comprovam o entendimento de que a ré é parte legitima para figurar no 

polo passivo da cobrança do seguro DPVAT, uma vez que esta alega sua 

ilegitimidade. Doc. 3 - Modelo de Contrato entre a Líder e seguradoras 

DPVAT – Contrato que a Líder Seguradora estabelece com suas 

consorciadas deixando claro a obrigação da ré em receber os referidos 

processos administrativos. Doc. 4 - Defesas da Requerida - Req. 

Administrativo Imprescindível - várias contestações da ré, por 3 escritórios 

diferentes que representam estas na capital, sempre requerendo em 

preliminar que a ação seja extinta sem o julgamento do mérito pelo fato de 

não ter sido pedido administrativamente o valor do seguro DPVAT. Doc. 7 - 

Notificação extra judicial (feita por cartório para empresa Ré - solicitando 

que seja reali - Notificação para que a ré avise este patrono o momento em 

que voltará a cumprir a lei e recepcionar os referidos processos 

administrativos. Doc. 7.2 - Ata Notarial de notificação da empresa 

Requerida - complemento do documento acima. Doc. 8 - ATA NOTARIAL - 

RECUSA EM RECEBER O PROC ADM - Ata notarial que comprova que a ré, 

se recusa a receber os processos administrativos relativo a cobrança do 

seguro DPVAT. Doc.10 - Prova das incursões nas residências dos 

jurisdicionados - prova de que a ré realiza incursões nas residências dos 

jurisdicionados, sempre depois de judicializado o processo, 

consubstanciando o assédio processual. Doc.11- Processo Administrativo 

com o carimbo da ré, sem identificação da sucursal ao qual foi realizado o 

pedido bem como sem os motivos aos quais sequer, protocolou o mesmo, 

e ainda sem a especificação correta dos documentos que acompanhavam 

o referido pedido.. Doc.12- Acórdão 631.2140 MG, Repercussão geral 

INSS, tem a finalidade de demonstrar o inteiro teor do voto apontando de 

forma clara os princípios constitucionais, Leis aos quais o INSS e seus 

servidores são obrigados a seguirem, o que não ocorre com a ré, pois se 

trata de uma empresa particular que tem a finalidade exclusiva do lucro. 

Nome do autor + Docs Médicos – Arquivo que contém todos os 

documentos médicos da parte autora que demonstra o nexo causal entre 

o acidente de trânsito e a fratura. Nome do autor + Docs Pessoais – 

Arquivo que contém todos os documentos pessoais da parte autora. Nome 

do autor + Bo – Arquivo que contém o Boletim Médico. Nome do autor + 

Procuração + declaração de hipo - Procuração e declaração de 

hipossuficiência com os documentos comprobatórios desta condição. 

Nome do Autor + SUSEP - é a reclamação que a parte autora fez na 

SUSEP, informando as condutas ilícitas da ré, relativo a negativa da ré em 

recepcionar os referidos processos administrativos. Desta forma, desde 

já requer o devido prosseguimento do feito. É o que requer. Cuiabá 18 de 

Setembro de 2018. Termos em que, Pede Deferimento. Rodrigo Brandão 

Correa OAB MT 16.113

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031422-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADILSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031422-40.2018.8.11.0041 ADILSON 

CHAGAS SIQUEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 
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termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004150-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS ANJOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006043-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010372-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILIO BONDESPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031422-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADILSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031422-40.2018.8.11.0041 ADILSON 

CHAGAS SIQUEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031487-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ERONI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031487-35.2018.8.11.0041 FRANCISCO 

ERONI DE LIMA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026662-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026662-48.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

EMBARGADO: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP Apense-se 
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aos autos de execução n.º 1019408-24.2018.8.11.0041. Se no prazo legal 

(art. 915 do CPC), o que deverá ser certificado, recebo os embargos para 

discussão. O efeito suspensivo será deferido quando presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Com efeito, 

visualiza-se a probabilidade do direito invocado, principalmente diante da 

fundada suspeita de nulidade de duplicata consubstanciada em aceite 

conferido por pessoa que não possui outorga de poderes especiais 

expressos para tal. Denota-se ainda a presença do perigo de dano, já que 

em caso de continuidade da execução o executado estará sujeito à 

expropriação patrimonial. Por fim, a parte embargante ofertou bem móvel 

avaliado em R$ 6.026,85 (seis mil e vinte e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), de maneira que a execução encontra-se garantida e servindo 

o referido bem como caução. Assim, nos termos do art. 919, §1º do CPC 

DEFIRO o pedido de suspensão da execução em apenso de n.º 

1019408-24.2018.8.11.0041. Intime-se a parte embargada para 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030809-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ELZA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELEUSINO ATAIDE PASSOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030809-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSINO ATAIDE PASSOS RÉU: MALAI 

MANSO HOTEL RESORT S.A. A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, a declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031487-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ERONI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031487-35.2018.8.11.0041 FRANCISCO 

ERONI DE LIMA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031520-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE ADRIANE CESNIK OAB - 778.765.981-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031520-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: MARCOS VILELA VICTOR DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: JOICE ADRIANE CESNIK Redistribua-se o 

feito perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário, por dependência 

aos autos nº. 48215-47.2013.811.0041 – Cód. 844391. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031713-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE (ADVOGADO(A))

PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031713-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES, PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO RÉU: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029755-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029755-19.2018.8.11.0041 ILSON 

FRANCISCO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008996-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008996-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO CORREA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Com estas 

providências, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029755-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029755-19.2018.8.11.0041 ILSON 

FRANCISCO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031298-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031298-57.2018.8.11.0041 CASSIA 

LEMES DE ABREU MACIEL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 20 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030202-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

HIGOR TADEU REIS DA COSTA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA REIS OAB - 903.793.221-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030202-07.2018.8.11.0041 HIGOR 
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TADEU REIS DA COSTA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030092-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI (ADVOGADO(A))

JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030092-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI contra IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. O autor afirma ser acadêmico do curso de medicina 

junto à instituição ré, com financiamento de 100% pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), desde 2012. Conta 

que necessitou dilatar o contrato de financiamento e efetuou o último 

aditivo com vigência para o primeiro semestre de 2018, sendo mantido o 

percentual de 100% (cem por cento) do financiamento. Contudo, narra que 

foi surpreendido com a cobrança do valor adicional de R$8.177,44 (oito mil 

cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao 

mês de agosto/2018. Aduz que tais cobranças o impedem de realizar a 

rematrícula e o aditamento do contrato FIES para segundo semestre. 

Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a parte ré 

suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança do valor da 

mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES e se abstenha de incluir 

o nome do autor no cadastro de inadimplentes e de criar qualquer 

embaraço ou óbice ao autor para a realização das atividades acadêmicas. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por haverem provas de que o requerido é 

beneficiário de bolsa integral pelo sistema de financiamento estudantil, o 

que impediria a cobrança de mensalidades por parte da instituição de 

ensino. Verifica-se que não há motivos que expliquem a existência dos 

débitos constantes nos documentos de Id. 15303970 e 15303971, ante a 

vigência do contrato de financiamento e aditamentos (Id. 15303966, 

15303967, e 15303968). O perigo de dano exsurge da possibilidade de 

suspender o serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida 

a efetuar um pagamento supostamente indevido. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO em parte os pedidos liminares, determinando que a 

requerida: a) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte 

reclamante nos cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui 

discutidos, bem como futuros débitos relacionados ao valor da 

mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; 

b) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas à 

requerente, relativas ao uso das dependências da Instituição e realização 

de provas; c) SE ABSTENHA de inserir o nome do autor ou RETIRE, caso 

assim já tenha procedido, nos serviços de proteção ao crédito em relação 

aos débitos questionados neste feito, enquanto perdurar a demanda; d) 

SE ABSTENHA de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos 

semestres até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui 

discutidos; Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/10/2018, às 08h00 – Sala: Conciliação 07, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027372-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027372-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS RÉU: AGUAS CUIABA S.A 

Apense-se aos autos n. 1022479-05.2016.8.11.0041. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS em face de ÁGUAS CUIABÁ 
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S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. 

Aponta a parte reclamante que é titular da unidade consumidora sob o nº. 

487972-4, sendo que a fatura relacionada ao mês de agosto/2018 (R$ 

414,06) veio cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao 

consumo real. Pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim 

de determinar que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento 

de água na unidade consumidora indicada na inicial, bem como se 

abstenha de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico de consumo lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas 

alegações. O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte 

reclamante ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que ficará impossibilitado de trabalhar com 

seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a 

reclamada SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de água na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 487972-4, até ulterior 

deliberação deste Juízo, bem como SE ABSTENHA de lançar o nome da 

parte reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao 

débito questionado neste feito, e caso tenha efetivado a inscrição que 

proceda à exclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Esta decisão não tem 

efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes 

de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a 

suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 22/10/2018, às 12h30, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031298-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Trata-se de Petição inicial distribuída no formato PDF (ANEXA) realizada 

nos termos da Resolução n.º 04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, e ainda nos termos do artigo 35, da 

Resolução n.º 3/2018, sendo que assim encontra-se descrito abaixo todos 

os documentos anexados à petição inicial, nos seguintes termos: Doc. 1 - 

Procuração, documentos pessoais, comprovante de residência, incluindo 

demais documentos imprescindíveis para o deslinde da demanda; Doc. 2 - 

Requerimento administrativo PROTOCOLADO; Doc. 3 - B.O. ou Certidão de 

ocorrência do SAMU; Doc. 4 - Documentos Médicos; Doc. 5 - Subs. Jurisp. 

(Dano moral DPVAT); Doc. 6 - Lucro 2017 - Porto Seguros e Segurador 

Lider (adm consórcio). Desta feita, desde já requer o devido 

processamento do feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030906-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GIRLANE PAULA DOMINGOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030906-20.2018.8.11.0041 GIRLANE 

PAULA DOMINGOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 18 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030906-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GIRLANE PAULA DOMINGOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030906-20.2018.8.11.0041 GIRLANE 

PAULA DOMINGOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 
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de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 18 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030589-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELINA DA SILVA FARIAS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030589-22.2018.8.11.0041 BRUNA 

MARCELINA DA SILVA FARIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 12h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de 

setembro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030589-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELINA DA SILVA FARIAS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030589-22.2018.8.11.0041 BRUNA 

MARCELINA DA SILVA FARIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 12h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de 

setembro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030557-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030557-17.2018.8.11.0041 DANIEL 

MORAES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 
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da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030557-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030557-17.2018.8.11.0041 DANIEL 

MORAES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030648-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CELIA DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030648-10.2018.8.11.0041 CELIA DOS 

SANTOS ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030648-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CELIA DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030648-10.2018.8.11.0041 CELIA DOS 

SANTOS ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029822-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 
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MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029822-81.2018.8.11.0041 RODRIGO 

OLIVEIRA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 08h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029822-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029822-81.2018.8.11.0041 RODRIGO 

OLIVEIRA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 08h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030300-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030300-89.2018.8.11.0041 DANUBIA 

DAIANE OLIVEIRA REIS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 10h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030300-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030300-89.2018.8.11.0041 DANUBIA 

DAIANE OLIVEIRA REIS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 10h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 
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desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030200-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADALBERTO LOURENCO ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030200-37.2018.8.11.0041 ADALBERTO 

LOURENCO ARRUDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030200-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADALBERTO LOURENCO ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030200-37.2018.8.11.0041 ADALBERTO 

LOURENCO ARRUDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029858-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029858-26.2018.8.11.0041 ARLINDO DA 

COSTA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000628-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034929-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037766-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

DORALICE MENDES DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037447-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINTON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037546-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS CASTRO FRANCISCO CHAVES (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029858-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ª CIVIL DA 

COMARCA DE CUIABÁ - MT. ARLINDO DA COSTA SANTOS, brasileiro, 

solteiro, desempregado, RG 0213549-3 SSP/MT e CPF 594.850.351-87, 

residente e domiciliado na Rua Laurindo Nassarden, 08, quadra 89, São 

Simão, Várzea Grande – MT., E-mail: (), por seu advogado, infra-firmado, 

com endereço profissional, Av. Julião de Brito, 319, Parque do Lago, 

Várzea Grande-MT., Fone: (065) 9606-5702/3691-1664, E-mail: 

(.cam_fel@hotmail.com..), vem, mui respeitosamente, com fulcro no Artigo 

319 e seguintes do CPC, propor a presente: AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Em face da PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.198.164/0036-90, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 7707, Bairro 

Duque de Caxias, Cuiabá/MT., CEP 78.040-700; e-mail 

c i t a c o e s . j u d i c i a i s @ p o r t o s e g u r o . c o m . b r  e / o u 

ouvidoria@portoseguro.com.br., pelos fatos e fundamentos jurídicos a 

seguir expostos: 1. INTROITO. 1.1. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. O 

Requerente não tem condições de arcar com as despesas do processo, 

uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar 

todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas 

iniciais, etc. Nesta oportunidade, o Demandante formula o pleito de 

gratuidade da justiça, o que faz com base nos Artigos 98, 99, § 4º c/c 

Artigo 105 do Código de Processo Civil. Assim, requer a gratuidade da 

justiça. 1.3. QUANTO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. Para o fiel deslinde da presente Demanda, conforme 

será demonstrado na descrição dos fatos, será necessário perícia 

médica. Assim, o Autor opta pela realização da audiência de conciliação e 

perícia médica no mesmo dia, nos termos do Artigo 319, VII do CPC. 2. DO 

REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO . A parte autora fez 

o requerimento administrativo diretamente a um dos postos indicado pela 

Ré (gente seguradora), uma das filiadas/conveniadas da Ré nesta capital. 

O Requerimento administrativo gerou o número de SINISTRO: 3180400520, 

conforme carta de indeferimento em anexo. Após análise da 

documentação exigida, a Lider envia a carta de indeferimento para 

endereço da Autora (correspondência); ou pode ser baixado no site da 

l í d e r : 

(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Acompanhe-o-Processo-de- I

ndenizacao.aspx). Portanto, a presente encontra-se devidamente suprida, 

a fase administrtiva. 3. DOS FATOS. No dia 23/12/2017 o autor estava 

pilotando sua motocicleta de placa JZI2553 na avenida Filinto Muller 

quando uma outra motocicleta entrou na contramão colidindo com o autor, 

conforme Boletim de Ocorrência. O Autor deu entrada no PSMVG – Pronto 

Socorro Municipal de Várzea Grande-MT, na data de 23/12/2017, às 

14h52min32s, conforme Boletim de Atendimento Médico. Após ser feita os 

primeiros atendimentos médico, constatou-se rompimento do musculo 

interno do joelho direito e demais lesões, conforme Boletim de Atendimento 

medico e Boletim de Ocorrência. Portanto, requer o Autor receber o 

Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no valor de R$13.500,00 

(Treze mil e quinhentos reais), o que corresponde ao teto máximo pago 

pela Previdência em situações como a vivenciada pelo Autor, ainda mais 

que atende todos os requisitos exigidos pela Seguradora ora 

demandados. 4. DO DIREITO Considerando a força do poder econômico, 

somente encontramos guarida nas leis que protegem os cidadãos, leis 

estas que ainda são afrontadas, da forma como aqui elencadas, pois o 

artigo 3º da Lei 6.194/74 (em vigor), que estipula o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos como indenização devida, não foi revogada pelas Leis 

6.205/75 e 6.423/77 e nossa jurisprudência encentra-se hoje pacífica 

neste entendimento senão vejamos: “O valor de cobertura do SEGURO 

Obrigatório de Responsabilidade Civil de Veículos Automotor (DPVAT), é 

de 40 (quarenta) salários mínimos, assim, fixado consoante critério legal 

específico, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei 

nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro 

de correção monetária”. Como podemos observar em nossa 

jurisprudência, hoje é pacífico o entendimento de que o valor de cobertura 

do Seguro Obrigatório e de Responsabilidade Civil de Veículo Automotor 

(DPVAT), nos termo da Lei 11.945/2009, tem como teto máximo a ser pago 

ao segurado o valor de R$13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), e o 

beneficiário, ora requerente, tem o direito de indenizado no valor máximo 

estipulado pela Lei 11.945/09. Considerando o caso em tela, conforme 

notícia divulgada no site www.espacovital.com.br, do dia 01/09/2008, 

Indenização do DPVAT não pode ser limitada, pois quando há Invalidez 

Permanente, basta apenas a comprovação do acidente e do dano dele 

decorrente. Com este entendimento, o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios seguiu voto do relator, o desembargador Robson 
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Barbosa de Azevedo, e negou provimento à apelação cível interposta pelo 

Unibanco AIG Seguros S/A contra sentença do Juízo da Comarca de 

Brasília – DF, que determinou o pagamento de indenização a Antonio 

Santana dos Santos. Conforme o Ilustre desembargador Robson Barbosa, 

a Lei 6.194/74 já previa as condições necessárias à percepção da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório, definido o valor de 40 

(quarenta) vezes o salário mínimo no caso de Invalidez Permanente. 

Também estabeleceu que o direito exige apenas a prova do acidente e do 

dano dele recorrente. O desembargador explicou ainda que “diante da 

plena vigência do art. 3º da Lei 6.194/74, não é cabível que mero ato 

administrativo do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP vá de 

encontro ao dispositivo legal. Dessa forma, aplicável ao caso a Lei nº 

6.194/74, diante do princípio de hierarquia das normas.”, afirmou. Segue 

acórdão: Seguro obrigatório - DPVAT. Acidente de Trânsito. Invalidez 

Permanente. Preliminares de Incompetência do Juizado Especial e falta de 

interesse de agir. Rejeição. Indenização cabível. Complemento. Salário 

mínimo como parâmetro. Pagamento parcial, oportunidade em que se 

pleiteia pagamento integral. Conselho Nacional de Seguros – CNSP. 

Honorários Advocatícios devidos. Recurso Improvido. (Apelação Cível 

315526 – 2007.01.1.021406-0 – 03.06.2008)”. Portanto, está evidente o 

direito pleiteado pela autora, não restando alternativa, senão a judicial, 

para o respaldo jurisdicional que o caso requer. Desta forma, a presente 

ação deve prosseguir conforme o pedido que segue. 5. DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O advogado em consonância com o art. 

133 da Constituição Federal, bem como, com o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil, é indispensável à administração da justiça, sendo a 

postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos Juizados Especiais 

sua atividade privativa, tendo direito assegurado aos honorários 

convencionados, fixados por arbitramento e os de sucumbência. O Art. 22 

da Lei 8906/94 assim preleciona: “Art. 22 - A prestação de serviço 

profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 

convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência.” Neste diapasão, os honorários de sucumbência são 

devidos a título de gratificação, pelo motivo da boa atuação do advogado 

na defesa dos interesses da parte vencedora. Quanto mais o empenho 

dele tiver nexo com o resultado do processo, há de se convir que maior 

seja a verba honorária. Pois bem, percebe-se que o zelo profissional dos 

patronos desta demanda é satisfatório, uma vez que tentam por todos os 

meios legais - munidos de direito para respaldar o pleito - a procedência da 

presente ação de indenização, no fito de aliviar a dor da parte autora, de 

acordo com a função social do advogado e respeito à ética profissional. O 

art. 85 do CPC, assim verbis: Art. 85 - A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º - Os honorários 

serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre 

o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) § 

8º – “Nas causas em que for 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. Por ter laborado em nome da dignidade da pessoa 

humana, por rebater a avareza da Seguradora Requerida, de todas as 

formas em direito admitidas, com muito zelo, modestamente requer-se que 

a Requerida seja condenado no pagamento de honorários advocatícios. 

Contudo, requer seja condenada a seguradora, de acordo com o art. 85, § 

2º, ou seja, entre 10% a 20%, caso o direito a indenização da parte autora 

ultrapasse a metade do máximo permitido em lei, ou seja, o máximo 

permitido em lei é de R$13.500,00, portanto, a metade é de R$6.750,00, 

aplicando assim, o parágrafo 3º do art. 20, que assim prevê: § 2º - “Os 

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por 

cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”. 

Porém, caso o valor a ser indenizada à parte autora, não ultrapasse a 

metade do valor máximo permitido em lei, o que torna pequeno o valor, 

requer a aplicação do parágrafo 8º do art. 85, que assim prescreve: § 8º 

– “Nas causas em que for 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.” (g.n.) Esse dispositivo existe no Novel Código de Processo civil, 

para evitar que honorários os honorários sejam irrisórios, aviltantes, e até 

desrespeitoso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica 

quanto à aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC aos casos como o dos 

autos, senão vejamos: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais 

não podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração por trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa” (STJ, AI n. 325.270-SP, rel. Min Nancy 

Andrighi, j. em 20-3-2001). “O arbitramento dos honorários advocatícios 

em patamar irrisório é aviltante e atenta contra o exercício profissional.” 

(AgRg no Ag 954.995/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/03/2008, DJe 23/04/2008 – grifou-se.). Nesse sentido, 

vejamos julgado emanado por este sodalício Tribunal de Justiça em caso 

análogo ao dos autos, in verbis: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - 

VÍTIMA EM TRATAMENTO MÉDICO PARA REVERTER LESÃO - CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA ADIADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO E DO GRAU DE 

INVALIDEZ - LEI Nº 8.441/92, ART. 5°, § 5º - PROPORCIONALIDADE - 55% 

DA MAIOR INDENIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À DATA DO 

EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO (SÚMULA 43 DO STJ) - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO 

(SÚMULA 426, STJ) - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em seu voto, assim 

verberou: ... (suprimos) Quanto aos honorários advocatícios, o advogado 

da autora desenvolveu serviço de boa técnica e proveitoso à constituinte 

e à realização da justiça, e, portanto, deve ser remunerado 

condignamente, pelo que os fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do art.20, § 4º, do CPC. Provejo parcialmente o recurso, reformo a 

r. sentença, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, condeno a 

seguradora a indenizá-la em R$5.720,00, equivalentes a 55% de 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes à época do sinistro, com juros de 

mora de 1% (um por cento), da citação e correção monetária pelo 

INPC/IBGE, do evento danoso, bem como nas despesas processuais e em 

honorários advocatícios de R$3.000,00. (Recurso de Apelação Cível n. 

48903/2011, 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Rel. 

Dês. Juracy Persiani, julgado em 09/11/2011). Acerca do tema em voga e 

em casos análogos, urge trazermos a baila recentíssimas decisões 

proferidas por este Egrégio Tribunal, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO - SÚMULA 426 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. . Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. Os juros de mora nos 

casos de seguro obrigatório incidem a partir da data da citação (Súmula n. 

426 do STJ). Parte dispositiva do voto: Posto isso, com amparo no art. 932 

do CPC/15, dou parcial provimento ao Recurso somente para majorar a 

verba honorária para R$ 1.000,00. (Recurso de Apelação n. 64200/2017, 

em tramite perante a 4ª Câmara Cível do TJ/MT, Rel. Des. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, julgado em 13/06/2017.) Soprando no mesmo norte, 

segue outro julgado demonstrando que o entendimento é uníssono: E M E 

N T A -RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– INVALIDEZ – 

CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – JUROS DE 

MORA – INCIDÊNCIA – DATA DA CITAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os honorários advocatícios 

devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. Os juros de mora 

na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. No relatório e 

na parte dispositiva do seu voto, assim decidiu: Egrégia Câmara: In casu, a 

apelante alega que a condenação em verba honorária no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória. Alega que o 

perito médico, por apenas um ato, recebeu de honorários o quantum de R$ 

1.000,00 (mil reais), enquanto seu causídico, que realizou vários atos 

processuais, irá receber tão somente R$ 168,75 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos). Insiste que os honorários advocatícios 

devem ser elevados e arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pois bem, 

como a condenação se deu em R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) e conforme preceitua o artigo 85, §2º, 

incisos I, II, III e IV e §8º, do Código de Processo Civil, entendo que os 

honorários advocatícios devem ser elevados e fixados em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais). ... (suprimos) Ante o exposto, conheço do 

presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a 

decisão de primeiro grau tão somente para elevar a condenação ao 

pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). (Recurso de Apelação n. 55282/2017, em tramite 

perante a 4ª Câmara Cível do TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 

julgado em 14/06/2017). Diante do exposto, requer seja a Requerida 
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condenada a pagar os honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte 

por cento) caso o direito a indenização da parte autora ultrapasse a 

metade do máximo indenizável, ou que seja arbitrado um valor 

equitativamente de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC, caso o valor da 

condenação seja baixo. 6. DOS PEDIDOS Diante todo o exposto, 

respeitosamente, requer: a) Nos termos do Artigo 98 e seguintes do 

CPC/2015, sejam concedidos ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita; 

b) A Autora opta pela realização da audiência de conciliação, nos termos 

do Artigo 319, VII do CPC, desde que o presente processo seja 

encaminhado diretamente para o CEJUSC (mutirão), para realização de 

perícia médica e tentativa de conciliação no mesmo dia; c) A citação do 

requerido por meio postal, nos termos do art. 246, inciso I, do CPC/2015, 

para, querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se 

aos efeitos da revelia e confissão ficta; d) Seja ao final, julgada totalmente 

procedente a presente demanda para condenar a requerida ao pagamento 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização 

paga pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotor (DPVAT), acrescidos de juros e correção monetária a partir da 

propositura da ação; c) Requer-se ainda, sejam os presentes autos 

conclusos, para julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355 do CPC, 

posto que se trata de matéria quanto ao mérito, unicamente de direito, 

desnecessário, por conseguinte outros atos instrutórios, mesmo que haja 

contestação; e) Porém, caso o valor a ser indenizada à parte autora, não 

ultrapasse a metade do valor máximo indenizável, o que torna pequeno o 

valor, requer a condenação da Requerida nos honorários advocatícios, 

com fundamento no parágrafo 8º do art. 85 do NCPC, (§ 8º Nas causas 

em que for 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), 

evitando assim honorários irrisórios; f) Protesta, finalmente, provar o 

alegado por todos os meios de provas em direitos admitidos, 

especialmente pelos documentos acostados a inicial e pela prova pericial, 

e depoimento testemunhal a serem arroladas em momento oportuno e 

novos documentos que se mostrarem necessários. . Atribui à causa o 

valor provisório de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nestes 

termos, pede deferimento. Várzea Grande-MT, 11 de setembro de 2018. 

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB/MT nº. 12791

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029873-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SAMUEL DELGADO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029873-92.2018.8.11.0041 ELIAS 

SAMUEL DELGADO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029873-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SAMUEL DELGADO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029873-92.2018.8.11.0041 ELIAS 

SAMUEL DELGADO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029977-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029977-84.2018.8.11.0041 DEUSDETE 

GOMES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029977-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029977-84.2018.8.11.0041 DEUSDETE 

GOMES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029744-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029744-87.2018.8.11.0041 SONIA 

REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 08h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de 

setembro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029744-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029744-87.2018.8.11.0041 SONIA 

REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 08h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de 
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setembro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029751-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência do débito 

e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Marilucia Carneiro da Fonseca contra Águas Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto. Aponta a autora que 

reside em seu imóvel há mais de cinco anos e que o hidrômetro não havia 

sido instalado, pois o abastecimento de água de todo o seu bairro era feito 

de forma indireta. Alega que ocasionalmente recebia faturas na residência 

e sempre efetuava os pagamentos. Relata que no mês de junho de 2018 a 

requerida regularizou a situação de todos os imóveis e instalou o 

hidrômetro em sua residência, gerando a Unidade Consumidora n. 458466. 

Conta que após a instalação recebeu duas faturas, as quais estão 

devidamente pagas, contudo, em 27/08/2018 a requerida suspendeu o 

fornecimento de água alegando o inadimplemento de faturas vencidas nos 

anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Ante a abusividade do corte, pretende 

a parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada 

restabeleça o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial esse abstenha de realizar a inserção do nome da autora no rol de 

maus pagadores. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por não ser permitido à parte ré utilizar-se da interrupção de 

serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos, havendo para tanto 

medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de dano 

exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante, além de serem evidentes os prejuízos causados pela 

inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

ficando impossibilitada de concluir transações comerciais. Sobre o tema 

debatido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO 

PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE 

DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE SUPRESSÃO DE 

INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE 1- Débito que 

gerou a interrupção do fornecimento de água da Agravante refere-se a 

débito pretérito. Assim, considerando que o débito cobrado pela 

concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de fatura atual, 

mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, seria 

chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal quantia 

ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Com relação a não inclusão do 

nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser acolhido uma vez 

que os elementos constantes nos autos impedem o reconhecimento da 

ilegalidade dos débitos em discussão, bem como estaria entrando no 

mérito da questão e promovendo a supressão de instância. (AI 

30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 

16/12/2013). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO EM JUÍZO DE FATURA 

DESPROPORCIONAL AO CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Há 

ilegalidade na interrupção no fornecimento de água nos casos de dívida 

contestada em Juízo, referente a valores apurados unilateralmente pela 

concessionária e decorrentes de débitos pretéritos, uma vez que o corte 

configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido. (AI 12155/2012, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/06/2012, Publicado no DJE 28/06/2012). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada: a) 

RESTABELEÇA o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial – 

Matrícula nº 458466 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior 

deliberação deste Juízo; b) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes referente os débitos aqui 

questionados (referente às faturas anteriores à instalação do hidrômetro), 

até posterior decisão; Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

água. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/10/2018, às 12h – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Ante a urgência que o caso requer, sirva-se cópia da 

presente como mandado, devendo ser cumprida pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 465439 Nr: 32975-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLES DE SOUZA RODRIGUES, ALVINO RODRIGUES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:213120, JOAO HENRIQUE DE P. ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:16.875/MT

 Intimo a advogada Dra. Jessica Marilia Almeida Sousa para devolver os 
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presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1152472 Nr: 32769-96.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, procederei à 

instrução do feito para oitiva das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 28 de fevereiro de 2019 às 16h. 

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.: 1125305 Nr: 21052-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DIAS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS FILHO - OAB:15556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3.209/TO

 Defiro o pedido de fls. 51, devendo ainda a parte exequente juntar aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1149357 Nr: 31426-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRIA DE SOUZA, ZEOLÂNDIA LIMA 

BASSAN, VILMAR SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 73.

Proceda-se na forma requerida expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168334 Nr: 39442-08.2016.811.0041

 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: PAVÃO TRANSPORTES LTDA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Compulsando os autos verifico que a contestação de fls. 75/103 não está 

assinada pela Advogada Daniela Cristina Vaz Patini, OAB-MT 11.660.

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para saneamento da 

irregularidade apontada, sob pena de inexistência da peça contestatória e 

consequente decretação de revelia.

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887091 Nr: 21310-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ORCIOLI DA SILVA, MARISA APARECIDA 

FARIAS CUNHA, CELSO OLIVEIRA GOES, LAFG, ANA PAULA FERREIRA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, CINEMAIS 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN JOSÉ CLINI - 

OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660, LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:OAB/MT 16.538

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) LEONARDO DA SILVA CRUZ para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100049 Nr: 10594-11.2016.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO ARANTES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES COSMORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846, RONALDO SANCHES TROMBINI - 

OAB:169.297/SP

 A presente ação possui causa de pedir e pedido idênticos à ação de n. 

10596-78.2016.811.0041 (cód. 1100054), em trâmite perante o Juízo da 8ª 

Vara Cível desta Comarca.

Assim, a reunião dos processos em obediência ao que estabelece o artigo 

55 do Código de Processo Civil faz-se necessária.

Além disso, resta evidenciada a possibilidade de prolação de decisões 

conflitantes no que se refere a culpa do acidente, o que autoriza a reunião 

dos processos a teor do artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, acolho a alegação de existência de conexão entre as 

mencionadas ações.

Para fixação do Juízo prevento, o artigo 59 do Código de Processo Civil 

prevê que: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”.

Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que ambas as ações foram 

registradas no mesmo dia (22/03/2016), todavia, a ação de n. n. 

10596-78.2016.811.0041 (cód. 1100054), em trâmite perante o Juízo da 8ª 

Vara Cível desta Comarca, foi distribuída às 12h16min do dia 23/03/2016, 

enquanto a presente ação foi distribuída às 13h58min do mesmo dia, 

indicando a prevenção daquele Juízo.

Diante do exposto, e em atenção ao artigo 59 do Código de Processo Civil, 

que motiva a prevenção do Juízo, determino a remessa dos presentes 

autos ao Juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, onde tramita a ação de 

código 1100054, para reunião das demandas e julgamento simultâneo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1100051 Nr: 10596-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ARANTES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES COSMORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097, NATHÁLIA MONTEIRO - OAB:18873/O, VINICIUS 

ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON AUGUSTO BACANI 

RODRIGUES - OAB:312846, RONALDO SANCHES TROMBINI - 

OAB:169.297/SP

 A presente ação possui causa de pedir e pedido idênticos à ação de n. 

10596-78.2016.811.0041 (cód. 1100054), em trâmite perante o Juízo da 8ª 

Vara Cível desta Comarca.

Assim, a reunião dos processos em obediência ao que estabelece o artigo 

55 do Código de Processo Civil faz-se necessária.

Além disso, resta evidenciada a possibilidade de prolação de decisões 

conflitantes no que se refere a culpa do acidente, o que autoriza a reunião 

dos processos a teor do artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, acolho a alegação de existência de conexão entre as 

mencionadas ações.

Para fixação do Juízo prevento, o artigo 59 do Código de Processo Civil 

prevê que: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”.

Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que ambas as ações foram 

registradas no mesmo dia (22/03/2016), todavia, a ação de n. n. 

10596-78.2016.811.0041 (cód. 1100054), em trâmite perante o Juízo da 8ª 

Vara Cível desta Comarca, foi distribuída às 12h16min do dia 23/03/2016, 

enquanto a presente ação foi distribuída às 13h59min do mesmo dia, 

indicando a prevenção daquele Juízo.

Diante do exposto, e em atenção ao artigo 59 do Código de Processo Civil, 

que motiva a prevenção do Juízo, determino a remessa dos presentes 

autos ao Juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, onde tramita a ação de 

código 1100054, para reunião das demandas e julgamento simultâneo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1011260 Nr: 28130-69.2015.811.0041

 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: VANIA REGINA MELO FORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo 

Civil, reconheço a existência da coisa julgada e declaro EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no 

art. 85, § 2º, do CPC.Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098739 Nr: 10076-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIRO HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA-ME, THIAGO TAMM LIMA, LUDMILA LACORTE TAMM, JEFFERSON 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan Pereira Silveira - 

OAB:187375

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de Justiça Gratuita ao 

réu reconvinte, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento 

das custas processuais relativas à Reconvenção.Outrossim, intime-se a 

parte autora para que se manifeste acerca do teor da certidão de fls. 560, 

indicando o endereço atualizado do reú Jefferson Pereira da 

Silva.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131775 Nr: 23785-26.2016.811.0041

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS, JOSÉ MESSIAS DE FARIA, 

VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

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

OAB:7.504/MT, GIOVANNI MALDI DE MELO - OAB:185.770/SP, 

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:13.652, JOSE 

EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069605 Nr: 55230-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUSA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 121/132, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853162 Nr: 55892-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SALES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844 - 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 334/349, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853761 Nr: 56390-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILA KARINY LOPES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EMANUELE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:18.722/MT, FÁBIO RIVELLI - OAB:19.023-A, HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 500/515, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1099080 Nr: 10250-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIL MARIA MARTINS

 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: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 281/339, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031487-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ERONI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA ZONA 

02 Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Emerson Luis Pereira Cajango 

Dados do Processo: Processo: 1031487-35.2018.8.11.0041 Valor causa: 

$13,500.00; Tipo: PETIÇÃO (241); Espécie: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Parte REQUERENTE: FRANCISCO ERONI DE LIMA Parte REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7992 A 8344 - LADO PAR, 

RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO constante do despacho em anexo. Data e 

local: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - Subsolo do Forum - 4ª Vara Cível 

Data: 13/12/2018 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS: O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar 

ainda que a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Despacho/Decisão: Segue em anexo 

Cuiabá, 25 de setembro de 2018 Márcia Suzana Chupel Gestora Judicial 

da 4ª Secretaria Cível Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, 

Telefones: (Secretaria) (65)3648-6436.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031400-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARDOSO DO PRADO (AUTOR(A))

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031400-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNER CARDOSO DO PRADO RÉU: SAGA JAPAN COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA A Constituição 

da República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

requisitos para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a 

saber: 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. Aludida norma assegura à parte a obtenção do benefício “(...) 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” ( art. 99, §3º). No caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte autora não permitem 

identificar um situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do valor 

das custas. Infere-se que a causa refere-se ao suposto vício de um 

veículo adquirido pelo autor no valor R$ 128.990,00 (cento e vinte e oito mil 

novecentos e noventa reais). É válido consignar ainda que o autor é 

proprietário de outros veículos, consoante extrato do RENAJUD em anexo, 

sendo certo que os indicativos apresentados não se encaixam no perfil de 

hipossuficiente. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a 

comprovação da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, 

do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu 

que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda 

sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo magistrado desde que 

venham aos autos informações suficientes capazes de fazer prova da 

miserabilidade alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. ( TJRJ - 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 

19/12/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1031754-07.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HERMES APARECIDO ROCHA DE PAULO (AUTOR(A))

CELSO ROBERTO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCIA OLIVEIRA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031754-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERMES APARECIDO ROCHA DE PAULO RÉU: MARIA MARCIA OLIVEIRA 

DE CARVALHO A Constituição da República assegura, dentre os Direitos 

e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece requisitos para a concessão 

de assistência judiciária aos necessitados, a saber: 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. Aludida 

norma assegura à parte a obtenção do benefício “(...) mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” ( art. 99, §3º). No caso dos autos, elementos 

objetivos apresentados pela parte autora não permitem identificar um 

situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação 

econômica familiar que impossibilite o recolhimento do valor das custas. 

Infere-se que a causa se refere a um contrato de compra e venda em que 

o autor adquiriu um imóvel rural. É válido consignar ainda que o autor é 

proprietário de vários veículos, consoante extrato do RENAJUD em anexo, 

sendo certo que os indicativos apresentados não se encaixam no perfil de 

hipossuficiente. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a 

comprovação da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, 

do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu 

que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda 

sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo magistrado desde que 

venham aos autos informações suficientes capazes de fazer prova da 

miserabilidade alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. ( TJRJ - 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 

19/12/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá –MT, 24 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027372-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027372-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS RÉU: AGUAS CUIABA S.A 

Apense-se aos autos n. 1022479-05.2016.8.11.0041. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS em face de ÁGUAS CUIABÁ 

S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. 

Aponta a parte reclamante que é titular da unidade consumidora sob o nº. 

487972-4, sendo que a fatura relacionada ao mês de agosto/2018 (R$ 

414,06) veio cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao 

consumo real. Pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim 

de determinar que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento 

de água na unidade consumidora indicada na inicial, bem como se 

abstenha de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico de consumo lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas 

alegações. O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte 

reclamante ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que ficará impossibilitado de trabalhar com 

seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a 

reclamada SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de água na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 487972-4, até ulterior 

deliberação deste Juízo, bem como SE ABSTENHA de lançar o nome da 

parte reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao 

débito questionado neste feito, e caso tenha efetivado a inscrição que 

proceda à exclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Esta decisão não tem 

efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes 

de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a 

suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 22/10/2018, às 12h30, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030092-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI (ADVOGADO(A))

JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030092-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI contra IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. O autor afirma ser acadêmico do curso de medicina 

junto à instituição ré, com financiamento de 100% pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), desde 2012. Conta 

que necessitou dilatar o contrato de financiamento e efetuou o último 

aditivo com vigência para o primeiro semestre de 2018, sendo mantido o 

percentual de 100% (cem por cento) do financiamento. Contudo, narra que 

foi surpreendido com a cobrança do valor adicional de R$8.177,44 (oito mil 

cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao 

mês de agosto/2018. Aduz que tais cobranças o impedem de realizar a 

rematrícula e o aditamento do contrato FIES para segundo semestre. 

Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a parte ré 

suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança do valor da 

mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES e se abstenha de incluir 

o nome do autor no cadastro de inadimplentes e de criar qualquer 

embaraço ou óbice ao autor para a realização das atividades acadêmicas. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por haverem provas de que o requerido é 

beneficiário de bolsa integral pelo sistema de financiamento estudantil, o 

que impediria a cobrança de mensalidades por parte da instituição de 

ensino. Verifica-se que não há motivos que expliquem a existência dos 

débitos constantes nos documentos de Id. 15303970 e 15303971, ante a 

vigência do contrato de financiamento e aditamentos (Id. 15303966, 

15303967, e 15303968). O perigo de dano exsurge da possibilidade de 

suspender o serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida 

a efetuar um pagamento supostamente indevido. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO em parte os pedidos liminares, determinando que a 

requerida: a) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte 

reclamante nos cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui 

discutidos, bem como futuros débitos relacionados ao valor da 

mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; 

b) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas à 

requerente, relativas ao uso das dependências da Instituição e realização 

de provas; c) SE ABSTENHA de inserir o nome do autor ou RETIRE, caso 

assim já tenha procedido, nos serviços de proteção ao crédito em relação 

aos débitos questionados neste feito, enquanto perdurar a demanda; d) 

SE ABSTENHA de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos 

semestres até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui 

discutidos; Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/10/2018, às 08h00 – Sala: Conciliação 07, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029751-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência do débito 

e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Marilucia Carneiro da Fonseca contra Águas Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto. Aponta a autora que 

reside em seu imóvel há mais de cinco anos e que o hidrômetro não havia 

sido instalado, pois o abastecimento de água de todo o seu bairro era feito 

de forma indireta. Alega que ocasionalmente recebia faturas na residência 

e sempre efetuava os pagamentos. Relata que no mês de junho de 2018 a 

requerida regularizou a situação de todos os imóveis e instalou o 

hidrômetro em sua residência, gerando a Unidade Consumidora n. 458466. 

Conta que após a instalação recebeu duas faturas, as quais estão 

devidamente pagas, contudo, em 27/08/2018 a requerida suspendeu o 

fornecimento de água alegando o inadimplemento de faturas vencidas nos 

anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Ante a abusividade do corte, pretende 

a parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada 

restabeleça o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial esse abstenha de realizar a inserção do nome da autora no rol de 

maus pagadores. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por não ser permitido à parte ré utilizar-se da interrupção de 

serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos, havendo para tanto 

medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de dano 

exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante, além de serem evidentes os prejuízos causados pela 

inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

ficando impossibilitada de concluir transações comerciais. Sobre o tema 

debatido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO 

PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE 

DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE SUPRESSÃO DE 
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INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE 1- Débito que 

gerou a interrupção do fornecimento de água da Agravante refere-se a 

débito pretérito. Assim, considerando que o débito cobrado pela 

concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de fatura atual, 

mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, seria 

chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal quantia 

ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Com relação a não inclusão do 

nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser acolhido uma vez 

que os elementos constantes nos autos impedem o reconhecimento da 

ilegalidade dos débitos em discussão, bem como estaria entrando no 

mérito da questão e promovendo a supressão de instância. (AI 

30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 

16/12/2013). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO EM JUÍZO DE FATURA 

DESPROPORCIONAL AO CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Há 

ilegalidade na interrupção no fornecimento de água nos casos de dívida 

contestada em Juízo, referente a valores apurados unilateralmente pela 

concessionária e decorrentes de débitos pretéritos, uma vez que o corte 

configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido. (AI 12155/2012, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/06/2012, Publicado no DJE 28/06/2012). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada: a) 

RESTABELEÇA o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial – 

Matrícula nº 458466 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior 

deliberação deste Juízo; b) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes referente os débitos aqui 

questionados (referente às faturas anteriores à instalação do hidrômetro), 

até posterior decisão; Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

água. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/10/2018, às 12h – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Ante a urgência que o caso requer, sirva-se cópia da 

presente como mandado, devendo ser cumprida pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DE CASTRO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005307-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANA GOMES DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Joana Gomes Castro, em face de Porto Seguro CIA De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12952768. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos na esfera 

administrativa, da falta de interesse de agir e comprovante de residência 

em nome de terceiro. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como, alega a 

regularidade do valor pago em sede administrativa. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12952768. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 14/06/2017. Verifico que, já foi 

produzido laudo médico de ID 12952768, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 12029600 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 
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entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar. III – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por isso afasto a liminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 14/06/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12019600), bem como laudo 

pericial (ID 12952768). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 14/06/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12952768, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial completa do hálux (dedo do pé) direito com repercussão avaliada 

em 100% (cem por cento) de 10% (dez por cento), calculada em 10% 

(dez por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos dedos do pé, o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial completa do hálux (dedo do pé) direito com 

repercussão avaliada em 100% (cem por cento) encontrando-se o valor 

de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a Porto Seguro CIA De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 14/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá , 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004274-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAIR DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Adair de Oliveira, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 14/02/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12950058. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de documentos no requerimento na esfera 

administrativa, ausência de pedido administrativo e ausência do laudo do 

IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 12950058. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 14/02/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12950058, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 
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quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 12055524 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12055524. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 14/02/2018. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11894676), bem como laudo 

pericial (ID 12950058). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 14/02/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12950058, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de uma das mãos, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 14/02/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004454-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIRLEIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004454-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIRLEIA LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sirleia Lopes da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil 

cento e sessenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12952665. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de laudo do IML. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 
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ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12952665. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/09/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12952665, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/09/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e laudo clínico evidenciando o 

evento danoso (ID 11913673), bem como laudo pericial (ID 12952665). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior 

Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório 

proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos 

os processos com a mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 

com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria 

Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 27/09/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12952665, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco 

por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros inferiores, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 27/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029495-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZZETTEH SANTANA CAMARGGO DOS SANTTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos. Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, a fim de apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 25 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033140-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI LUIZ DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1033140-09.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por VANDERLEI LUIZ 

DA CRUZ em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Determinada a intimação da parte para emendar a inicial e trazer 

aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 
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defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a parte autora 

não cumpriu com a determinação. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 21 de setembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1024762-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE LELIS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOKKAIDO 1934 PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14957688, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003251-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005683-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009831-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADEMAR PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036463-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ILSON MARCOS VITORIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036836-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036625-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LAURINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar em prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005263-60.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação, bem como manifestar-se acerca dos demais documentos 

juntados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010871-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

BIANCA BARBOSA ARALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021427-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HAYATO MIZUTA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008458-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

FAGNER APARECIDO BARROS PONCE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000214-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DOS SANTOS AMORIM (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008544-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

WENDER VINICIUS DO NASCIMENTO SANCHES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009707-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIJOZ NERES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008368-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO SOUZA DA CRUZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008774-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DOS SANTOS CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009621-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBERT DE OLIVEIRA 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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025852-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035477-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007883-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037058-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013922-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007862-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000353-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLAUDIA APARECIDA MARTINS (AUTOR(A))

G. L. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037987-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CLEBER BATISTA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ISMAEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016755-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MENDES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033831-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO SPINELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006187-71.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODECIO ARAUJO MELO HOLANDA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008426-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ANTONIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016740-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira (ADVOGADO(A))

RENNAN DE MORAES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JUSSARA ANTONIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Em cumprimento ao despacho de ID 14517838, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da parte autora 

para manifestar-se sobre o documento juntado no ID 15542406, no prazo 

de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015587-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLEBER FERNANDO MERLIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Em cumprimento ao despacho de ID 1536850, passo a 

impulsionar o presente feito para proceder a intimação das partes para 

manifestarem-se sobre a possibilidade de sua utilização para julgamento 

meritório, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030325-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCAS EDUARDO VIEIRA OLIVEIRA

 

Vistos Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, a fim de apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 2 de maio de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024306-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALERIO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024306-80.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 10:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030455-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS FRANCA (AUTOR(A))

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUCAS EDUARDO VIEIRA OLIVEIRA

 

Vistos. Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, a fim de apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 25 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027664-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

A. S. RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027664-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: A. S. RIBEIRO - ME, ALCIONE SANTOS RIBEIRO 

REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Por meio da decisão proferida junto 

ao ID n. 10073874 foi determinado que as reclamadas disponibilizassem, 

provisoriamente, um veículo similar e sem defeitos à autora, em 

substituição ao veículo defeituoso por ela adquirido, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Sobrevieram embargos de declaração da ré DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS afirmando a impossibilidade de cumprir a liminar pelo fato de 

a parte autora ter retirado o veículo na data de 05/09/2017, ou seja, antes 

do deferimento da liminar, requestando, assim, pela sua revogação. 

Instada a se manifestar, a parte autora confirmou a retirada do seu 

veículo, reconhecendo a perda do objeto em relação a decisão de 

determinou a disponibilização de veículo reserva. Pois bem. Diante da 

confirmação da autora de que o veículo foi retirado na data de 05/09/2017, 

tem-se que a tutela de urgência perdeu a sua eficácia, razão pela qual 

acolho os embargos de declaração e revogo a liminar concedida junto ao 

ID n. 10073874. De outro giro, em face da impossibilidade da realização da 

audiência por falta de data, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018, às 9h. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024647-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

SUANE ALVES CANEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024647-09.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 11:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025212-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO DE AGUIAR (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025212-70.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 12:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025934-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025934-07.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 11:15 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009325-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DO CARMO MONTEIRO SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009325-80.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 08:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026372-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GABRIEL CRUZ DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026372-33.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 10:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026451-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR GODOY MATOS (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026451-12.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 08:15 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026507-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026507-45.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 09:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026671-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUELSON LEANDRO CURVO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026671-10.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 10:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027380-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FILIPE RIOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027380-45.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 11:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025551-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025551-29.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/11/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025776-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025776-49.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 às 08:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Citem-se e intimem-se as requeridas para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016310-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA (AUTOR(A))

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016310-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que a parte autora requereu desistência da ação (ID: 14260266), 

cancelo a audiência designada para o dia 28/09/2018 às 09:00 horas. 

Como a ré já foi citada, intime-a para se manifestar sobre o pedido de 

desistência da ação de ID: 14260266, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

concluso para deliberações. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025790-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LEAL DOS SANTOS (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

ERYCK LEAL MARTIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025790-33.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 às 08:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se os autores para audiência de conciliação, 

na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se 

e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027534-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS WINNICIUS CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027534-63.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 11:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027701-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027701-80.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 12:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027721-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027721-71.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 08:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 
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para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013116-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

JOSE CAITANO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013116-23.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

à inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 

às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003161-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003161-65.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 10:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003593-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROSINALDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003593-84.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 11:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006170-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

MARIA NOGUEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006170-69.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às11:15 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 
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para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006372-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA COSTA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006372-46.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 11:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006377-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

MARCELO SIGNOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006377-68.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 11:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021444-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDNEY DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021444-39.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 12:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008670-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RONEY NUNES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cuiabá, 31 de 

março de 2017 Documento assinado digitalmente, conforme permite o art. 

209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008466-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO DE DEUS MEDRADO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008466-64.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 08:15 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009801-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CARDOSO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009801-21.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 às 08:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027664-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

A. S. RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027664-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: A. S. RIBEIRO - ME, ALCIONE SANTOS RIBEIRO 

REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Por meio da decisão proferida junto 

ao ID n. 10073874 foi determinado que as reclamadas disponibilizassem, 

provisoriamente, um veículo similar e sem defeitos à autora, em 

substituição ao veículo defeituoso por ela adquirido, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Sobrevieram embargos de declaração da ré DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS afirmando a impossibilidade de cumprir a liminar pelo fato de 

a parte autora ter retirado o veículo na data de 05/09/2017, ou seja, antes 

do deferimento da liminar, requestando, assim, pela sua revogação. 

Instada a se manifestar, a parte autora confirmou a retirada do seu 

veículo, reconhecendo a perda do objeto em relação a decisão de 

determinou a disponibilização de veículo reserva. Pois bem. Diante da 

confirmação da autora de que o veículo foi retirado na data de 05/09/2017, 

tem-se que a tutela de urgência perdeu a sua eficácia, razão pela qual 

acolho os embargos de declaração e revogo a liminar concedida junto ao 

ID n. 10073874. De outro giro, em face da impossibilidade da realização da 

audiência por falta de data, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018, às 9h. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142552 Nr: 28539-11.2016.811.0041

 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: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E 

SERVIÇOS LTDA ME, JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo 

comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903023 Nr: 32108-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCEDES DE MOURA SEVERO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 205/207, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722545 Nr: 18087-15.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT- GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA., 

DISTR CUIABANA PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA, GÊNUS EDITORA 

GRÁFICA LTDA, BANCO BRADESCO S/A, CARTÓRIO DE PROTESTO DO 

4º OFÍCIO DA CAPITAL, BRASIL TELCEOM S/A

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

OAB:7.504/MT, GERSON ANTONIO MARTINS - OAB:8791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB:65.216/PR, FELIPE 

HASSON - OAB:17.727-MT, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4.717/MT

 Posto isto, considerando que o valor depositado satisfaz a obrigação 

devida pela executada Telefônica Brasil S/A, julgo extinto este 

cumprimento de sentença em relação a ela, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.O feito deve prosseguir em relação 

da executada Genus Editora Gráfica e Comércio Ltda.Intimem-se 

todos.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 710-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SILVA MENEZES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, ALVARO ROBERTO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7322-A, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, Luiz 

Henrique de Oliveira Neto - OAB:4160/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros da autora.

Cite-se o réu, através de seu procurador constituído nos autos, via DJE, 

para se pronunciar em cinco dias, como requerido no item “b” da petição 

de p. 1554.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para decisão quanto à 

habilitação e informações solicitadas à p. 1562.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 975326 Nr: 11771-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA ERUNAIÁ REATEGUI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DO NASCIMENTO 

FRANCO - OAB:2926/RO, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO 

GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:12.304-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte autora 

para apresentar manifestação sobre a petição do réu de fl. 307, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075804 Nr: 57850-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXBAT DISTRIBUIDORA BATERIAS LTDA 

ME

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

CERQUEIRA - OAB:12013/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para se manifestar 

sobre a correspondência Devolvida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729974 Nr: 26001-33.2011.811.0041

 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: SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, RAFAEL LUIZ BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GUSMÃO 

PINHEIRO - OAB:17.251, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 983/1014 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 

requerente 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.: 749172 Nr: 685-81.2012.811.0041

 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: ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA, LIDIANA CASTRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE

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

ALVARENGA - OAB:10871/MT, ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - 

OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - OAB:20.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes o pedido desta ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELVIS CREY 

ARRUDA DE OLIVEIRA e LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA para CONDENAR 

a ré MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas 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. 

Como defiro à mesma os benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754558 Nr: 6547-33.2012.811.0041

 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: MERCADO BOEIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A, BANCO SAFRA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77.647, JOÃO BIGOLIN - 

OAB:13.328-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, PAULO 

SERGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B, Silvia Torres Bello - 

OAB:136250-SP

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerente 

às fls. 265/270 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 49407 Nr: 11046-80.2000.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo de Souza, CLEMÊNCIO FRUTUOSO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, Daniele C. Silva e Cia 

Ltda, Cleusa Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087, EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:11087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 182, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377049 Nr: 13035-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Processo n. 13035-09.2009.811.0041 - Código 377049

Despacho

Nesta data, indeferi a exordial dos embargos à execução em apenso pela 

ausência de recolhimento custas.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro 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.: 945713 Nr: 57873-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 

art. 330, IV e 290 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal.Pelo cancelamento da 

distribuição, isento de custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 463128 Nr: 31518-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JULIO NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da intimação do executado sem 

manifestação, sendo assim em cumprimento ao despacho de fls.119 

procedo a intimação do exequente para apresentar o valor atualizado da 

obrigação e requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 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. 115/130 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e dos 

artigos 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora e à parte ré LG Electronics Brasil para apresentarem suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 115/130, bem como à parte 

ré Claro S/A para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de fls. 94/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031707 Nr: 37637-54.2015.811.0041

 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: JOÃO CAMARGO DE ALMEIDA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 Certifico que não foi realizada a audiência de concialiação.

Desta forma, impulsiono os autos, encaminhando intimação às partes, para 

manifestarem-se em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1029799-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART (ADVOGADO(A))

CARLITO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

NARANA SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS APARICIO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029799-38.2018.8.11.0041 Vistos etc Trata-se de 

pedido de alvará judicial para levantamento de valores que o autor faz jus 

em razão do falecimento de seu filho, cuja competência é da Vara de 

Família e Sucessões. Neste contexto, declaro a incompetência deste Juízo 

para o julgamento do feito, e determino a redistribuição a uma das Varas 

da Família e Sucessões, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá, 25 
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de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029147-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

JAKSON GEAN SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SELETIVO 

DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029147-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

natureza da causa, declino a competência para cumprimento desta carta 

precatória para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031584-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MENDES CARDOSO (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031584-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars proposta pelo 

Michelle Mendes Cardoso contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificadas nos autos. Narra a inicial que a autora é 

responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/2185229-1 e que não residiu 

no imóvel entre novembro/2017 a fevereiro/2018, período em que a UC 

permaneceu desligada. Porém, em agosto de 2018 recebeu cobrança de 

recuperação de consumo no valor de R$2.715,30, em razão de 

irregularidades constatadas no período de outubro de 2018 a maio de 

2018. Afirma que ao receber a cobrança compareceu ao Procon em 16 de 

agosto de 2018 e efetuou reclamação n.º 51.019.001.18-0001504, onde 

informou a irregularidade na cobrança, eis que a energia elétrica foi 

desligada em dezembro de 2017 e religada somente em fevereiro de 2018. 

Postula a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

de sua unidade consumidora, bem como de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, sob pena de multa pecuniária. É o relatório. 

Decido. A pretensão almejada pela autora diz respeito à concessão liminar 

da tutela provisória de urgência , eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. A relação em comento é de consumo, 

cabendo a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será 

exposto a ridículo por ocasião da cobrança de débitos, nem submetido à 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de 

R$2.715,30, pendente de pagamento é pretérita, já que diz respeito à 

recuperação de consumo não faturado do período, e, segundo a autora, 

não condiz com a realidade, discordando do valor da mesma. Desta forma, 

a ré não pode fundamentar a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica na referida UC. Insta consignar, ainda, que o serviço de 

fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser 

prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, 

nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Quanto ao pedido de não 

inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição creditícia, o perigo de 

dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de 

forma indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações 

comerciais e imagem. Registro que a medida é reversível a qualquer 

tempo. Posto isto e, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré se abstenha de 

suspender ou reestabeleça, conforme o caso, o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/2185299-1, bem como se abstenha 

de incluir o nome da autora nos órgãos de restrição creditícia. Intime-se a 

ré para cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de 

descumprimento. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

autora. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/12/2018 às 12:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031711-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GIZELE MARQUES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031711-70.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais excessiva para ligação de nova 

unidade consumidora – demora na instalação e no fornecimento de 

energia proposta por Gisele Marques Rodrigues Rondon contra a Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos 

autos. Narra a inicial que a autora adquiriu imóvel, se mudando para o 

novo endereço há aproximadamente 30 dias, oportunidade em que 

solicitou a instalação de relógio, adquirindo e instalando novo padrão de 

forma a atender as normas da ré. No entanto, em que pese a solicitação 

realizada em 17 de agosto de 2018, até a data atual não foi instalada 

unidade consumidora em seu imóvel, acarretando prejuízos e 

constrangimentos à autora, pois necessita “emprestar” energia elétrica de 

vizinhos. A par disso, postula a concessão de tutela antecipada, a fim de 

determinar que à ré instale nova Unidade Consumidora em seu imóvel. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à autora. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 
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concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a aplicação das 

regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 

42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a ridículo por 

ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo 

de constrangimento ou ameaça. Diante destas explanações, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a 

autora apresenta protocolo de solicitação datado de 17 de agosto de 2018 

e, mesmo com a referida solicitação, injustificadamente, a ré não instalou a 

unidade consumidora para seu imóvel. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a ausência no fornecimento de energia à autora pode lhe causar 

diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho essencial. 

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMINO que a ré em 24 (vinte e quatro horas) instale a unidade 

consumidora do imóvel da autora, sob pena de multa diária que fixo em 

R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/12/2018 

às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031808-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EGGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031808-70.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação reclamatória de desconstituição de fatura de recuperação de 

consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais com pedido 

de liminar proposta pelo Eggs Comercio de Alimentos Ltda – ME contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Narra a inicial que a empresa autora, responsável pela Unidade 

Consumidora n.º 6/3404001 e, em que pese ter fechado seu 

estabelecimento em julho/2017, recebeu fatura no valor de R$5.892,32 

com vencimento para 13/09/2017. Afirma que o valor cobrado é abusivo, 

eis que nesta data as atividades da empresa já haviam sido encerradas, 

sendo que na descrição da fatura consta “valor faturado por média” e, ao 

buscar informações, a ré formalizou e-mail alegando que a cobrança é 

regular. Alega que teve o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito e está sofrendo ameaça de ter o fornecimento de energia 

suspenso. Postula a concessão tutela antecipada de urgência para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em razão do débito em aberto, bem como para que exclua seu 

nome dos órgãos de restrição creditícia. É o relatório. Decido. A pretensão 

almejada pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória 

de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. A relação em comento é de consumo, 

cabendo a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será 

exposto a ridículo por ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco 

submetido à qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia". Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem a probabilidade do alegado direito 

do autor, eis que este se encontra em débito com a ré desde outubro de 

2017. Ademais, alega em sua inicial que em junho buscou a via 

administrativa para contestar as cobranças que não concorda, porém, não 

obtendo êxito em solucionar a questão permaneceu inerte até então, 

inclusive, deixando de quitar as faturas. Estranho é o fato de o autor 

alegar que está sem energia desde janeiro de 2018 e, no entanto, 

apresentar histórico em que constam cobranças regulares dos meses 

posteriores à suspensão. Em que pesem as alegações da autora, 

verifica-se que não restou comprovada a verossimilhança de suas 

alegações, isto porque, embora alegue ter fechado o estabelecimento em 

julho de 2017, deixa de comprovar sua afirmativa, não restando 

demonstrado que não usufruiu dos serviços no período. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/12/2018 às 10:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 
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localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024183-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

DIANA ALVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

VILANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024183-82.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais por ato ilícito com 

pedido de tutela de antecipada proposta por TATIANA MARIA DE 

OLIVEIRA E SILVA e OUTROS contra VILSON BARBOSA DE BRITO e 

VILANIA BARBOSA DE BRITO, objetivando, liminarmente, que os réus 

paguem pensão mensal aos autores, decorrente do falecimento de Willian 

Gonçalves Dias, esposo e pai dos autores. Os autores alegam que em 

23/08/2017 o primeiro réu, conduzindo o veiculo Toyota/Etios HB XLS, 

prata, da segunda ré, ceifou a vida de Willian Gonçalves Dias, em um 

acidente de trânsito. Imputam ao primeiro réu imprudência e negligencia, 

pois estava em alta velocidade quando colidiu com motoqueiro que estava 

em sua frente, na Avenida Mario Andreazza, perdeu o controle do veiculo, 

atravessou o canteiro, invadiu a pista contraria e atingiu a vitima, que 

faleceu no local. Sustentam que a vitima era provedor de família, deixando 

os autores, seus filhos e esposa, em situação financeira delicada, pois 

todos dele dependiam. Assim, em sede de tutela de urgência requer que 

os réus paguem pensão mensal correspondente a R$ 1.325,82 (um mil 

trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), desde a data do 

acidente até o deslinde da ação. No mérito, que os réus sejam 

condenados em danos materiais, morais e lucros cessantes. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda da inicial. Como a parte autora não conseguiu 

cumprir na integra o comando de ID 14561624, determino que a Gestora 

exclua os movimentos que estão fora de ordem lógica. O art. 294 do 

Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória poderá ser 

fundamentada na urgência ou na evidência. In casu, para a concessão da 

tutela provisória de urgência faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Trata-se de ação de indenização em que os autores trouxeram farta prova 

documental da responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito que 

ceifou a vida de seu pai e esposo. Com efeito, as fotografias e matérias 

extraídas de sites de noticia evidenciam que o primeiro réu, conduzindo o 

veiculo da segunda ré, foi o responsável pelo acidente de trânsito, eis que 

estava em alta velocidade, chegando a perder o controle do automóvel 

quando bateu em uma motocicleta, ultrapassou o canteiro central e invadiu 

a pista onde estava tramitando a vitima. O Boletim de Ocorrência juntado 

no ID 15016449 é no sentido, também, de que os réus são responsáveis 

pelo acidente, pois o primeiro réu “...perdeu o controle do veiculo vindo a 

colidir contra a traseira do veiculo V2/moto Yamaha e devido ao impacto o 

veiculo V1/Etios atravessou o canteiro central e veio a colidir frontalmente 

contra o veiculo V3/moto Honda que trafegava em sentido oposto ao 

veiculo V1/Etios...” Por oportuno, transcrevo parte da noticia publicada no 

site da Gazeta Digital: “ Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado 

para atender a ocorrência, nas imagens feitas pelas câmeras de 

segurança de um dos condomínios da região é possível ver que Vilson 

Barros de Brito, que conduzia o carro Toyota Etios, placa OBH 0613, 

estava em alta velocidade pela via sentido Cuiabá, ao ultrapassar um outro 

carro perde o controle e bateu em uma motocicleta Yamaha YBR, cor 

prata, que seguia no mesmo sentido em velocidade normal. Com o impacto, 

o Etios sobe o canteiro, invade a pista sentido Várzea Grande, e atropela 

a motocicleta Honda Fan 125, vermelha, placa NIX 8302, que era 

conduzida por Willian Gonçalves Dias, de 30 anos. A vítima voa pelo ar e 

cai morto. A parte da frente do carro ficou destruída. A colisão foi tão 

violenta que o braço do motociclista foi decepado, ficando preso” (ID 

15017641) O perigo da demora é presumido e decorre da natureza 

alimentar da verba pleiteada, eis que a vitima era o provedor da família, 

dele sendo dependentes os autores, filhos de 12, 14 e 16 anos, além de 

sua esposa. Sobre o assunto: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – VÍTIMA – 

MÃE – PENSÃO – FILHOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Presente a verossimilhança do direito postulado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, o deferimento da antecipação de tutela 

é medida que se impõe (CPC, art. 273). O deferimento de pensão 

alimentícia mensal apresenta-se consentâneo com a verossimilhança das 

alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação diante da 

dependência econômica dos filhos menores de vítima fatal de acidente de 

trânsito.” (AI 134985/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014, 

Publicado no DJE 29/05/2014. Negritei) Estando demonstrada, nesta fase 

de cognição sumária, a probabilidade do alegado direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, resta fixar o valor da pensão 

mensal Há nos autos cópia da CTPS da vitima que, comprovadamente 

recebia salário de R$ 1.325,82 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e dois centavos) (ID 15016180). No entanto, não havendo como 

simplesmente presumir que todo o rendimento do falecido era utilizado em 

favor dos autores, do seu salario deve ser abatido o percentual de 30%. 

Em caso semelhante, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ESTIPULAÇÃO DE 

ALIMENTOS EM FAVOR DOS DEPENDENTES DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO 

CPC - REQUISITOS PRESENTES - CÁLCULO DA PENSÃO PROVISÓRIA - 

DEDUÇÃO DAS DESPESAS PESSOAIS DO DE CUJUS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É autorizado estipular pensão mensal aos 

dependentes do de cujus vítima de acidente de trânsito se existe prova 

inequívoca e sendo presumido o perigo da demora. Deve ser reduzido, do 

montante da pensão mensal, o percentual equivalente a um terço, o qual 

corresponderia às despesas que a vítima teria com seu sustento próprio 

(REsp nº. 1.366.090/MG).” (AI 52679/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015. Negritei) Portanto, atenta aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo os alimentos devidos 

pelos réus aos autores na quantia mensal de R$ 985,08 (novecentos e 

oitenta e cinco reais e oito centavos). Posto isto, nos termos do art. 294 

c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que os réus 

promovam o pagamento de pensão alimentícia aos autores de R$ 985,08 

(novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) até decisão ulterior. 

Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 10/12/2018 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 
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advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028721-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA GERALDA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028721-09.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c dano moral c/c tutela de urgência 

proposta pelo Angelina Geralda de Lima contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Narra a inicial 

que a autora, responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/1517201-8, 

possui média mensal de consumo em 350 KWh. No entanto, nos meses de 

abril, março, junho e julho de 2018 passou a receber cobranças em 

valores elevados, constando um consumo que ultrapassa 770 KWh. Alega 

que os valores cobrados estão em desacordo com a realidade, bem como 

as médias de consumo registradas. Relata que com receio de ficar sem 

energia elétrica, tentou parcelar os débitos,todavia, diante dos valores 

elevados, não conseguiu honrar o parcelamento. Postula a concessão da 

tutela provisória de urgência para determinar que a ré reestabeleça a 

energia elétrica em seu imóvel, sob pena de multa pecuniária. Intimada, a 

autora emendou sua inicial, apresentando os documentos requisitados e 

informando que compareceu ao PROCON, contudo, foi orientada a buscar 

a Defensoria Pública para solucionar o problema. É o relatório. Decido. 

Defiro a emenda à inicial. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência , eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. In casu, as faturas referentes em aberto referentes aos meses 

de março/2018, abril/2018 e julho/2018, nos valores de R$630,68, 

R$606,79 e R$744,93, respectivamente, segundo a autora, não condiz 

com a realidade. De fato, os valores discutidos estão acima da média 

normalmente cobrada para a residência da autora, podendo esta, no caso 

de discordância, discuti-los em juízo. O serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Registro que a medida é 

reversível a qualquer tempo. Posto isto e, presentes os requisitos 

autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos 

do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e para que ré se 

abstenha de suspender ou reestabeleça, conforme o caso, o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 

6/1517201-8. Intime-se a ré para cumprimento da liminar concedida em 24 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para 

o caso de descumprimento. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à autora. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 10/12/2018 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007188-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA CUNHA MACEDO (ADVOGADO(A))

ALBERTO DA CUNHA MACEDO (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE LINGUAS G. H. MACEDO LTDA - ME (AUTOR(A))

GUSTAVO HENRIQUE CUNHA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007188-91.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação por danos materiais e morais proposta pelo Instituto 

de Línguas G. H. Macedo LTDA - ME contra a Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, todos devidamente qualificados nos autos. A 

autora relata que utiliza os serviços prestados pela ré por meio da unidade 

consumidora n° 648602-1 e em 13/12/2016 formulou-lhe uma reclamação, 

em decorrência de uma oscilação de energia que danificou alguns de seus 

aparelhos elétricos. Sustenta que as oscilações ocorrem porque sua 

unidade consumidora está instalada ao final da rede elétrica, já tendo sido 

indenizada em 2014, quando alguns aparelhos de ar condicionado foram 

danificados . Informa que para o ressarcimento dos aparelhos danificados 

em 13/12/2016 a ré exigiu que a autora apresentasse 02 laudos técnicos e 

02 orçamentos de cada equipamento e, mesmo tendo apresentado a 

documentação exigida, teve o seu pedido negado. A autora aduz ainda 

que a ré, ao atender uma de suas solicitações, indevidamente transformou 

a sua tensão de 110v e 220v para 380v, queimando diversos aparelhos. E 

a fim de ter uma rede estável e sem oscilação, pugna pela concessão da 

tutela de urgência para que seja determinado que a ré retire a sua unidade 

consumidora do “final de linha” e a transfira para uma de melhor qualidade. 

No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais com a condenação 

da ré nos danos morais e materiais sofridos. A inicial foi instruída com 

diversos documentos. Determinada a emenda a inicial (ID.12362034), 

atendida pela petição de ID. 12430329. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pela autora passou é regulada pelo art. 

294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 
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provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que as solicitações da autora, quando 

observada a legislação utilizada pela ré, foram devidamente atendidas. E o 

indeferimento de ressarcimento relatado se deu por não apresentação dos 

documentos exigidos no prazo estabelecido (ID 12341955). Dos 

documentos colacionados com a inicial é possível ver, ainda, a existência 

de vários protocolos, contudo, a autora informa que em sua maioria todos 

foram atendidos. Saliento que não há nos autos documentos que 

demonstrem a viabilidade e/ou a possibilidade de execução da troca de 

“final de linha” liminarmente requerida pela autora. Ademais, as intemperes 

relatada na inicial acontecem desde 2010, sendo que a última aconteceu 

no inicio do ano de 2017, e somente após 01 ano a autora procurou o 

judiciário para a solução do imbróglio, o que por si, demonstra a ausência 

de urgência, e exige a prudência em ouvir a parte adversa. Desta forma, 

não tendo a parte autora, demonstrado a presença dos requisitos 

autorizadores, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se 

impõe. Nesse sentido a jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE TELEFONIA. 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRAMENTO RESTRITIVO. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para 

a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os 

pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. (...). A plausibilidade que se 

averigua para a concessão da tutela é aquela do caso concreto, vale 

dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova inequívoca, que 

convença da verossimilhança da alegação), mesmo que de forma 

perfunctória, nos contratos postos à análise. Na ausência dos 

pressupostos explicitados no dispositivo de regência, é caso de ser 

mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela 

postulada. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069985455, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 

25/08/2016).\n\n(TJ-RS - AI: 70069985455 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016) Com estas considerações 

e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 13/11/2018 às 10:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 21 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017501-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE KELLEN SIQUEIRA MAGALHAES (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017501-82.2016.8.11.0041 Vistos e etc. KARINE 

KELLEN SIQUEIRA MAGALHAES propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados (ID: 3222692 – p. 01). 

A autora alega que em 24 de janeiro de 2015 foi vítima de acidente 

automobilístico, que lhe acarretou fratura de tornozelo, o que resultou em 

incapacidade parcial permanente, conforme atesta boletim de ocorrência, 

boletim de atendimento, certidão de ocorrência e histórico clinico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 

13.500,00, referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. A 

inicial foi instruída com os documentos (ID 3222664 / 3222689 e 3222727 / 

3222783). Citada, a ré ofertou defesa com documentos (ID 458668 / 

4586748). Na contestação a ré requereu, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo, a fim de que seja procedida a sua exclusão e inclusão da 

Seguradora Líder. Arguiu ainda, a preliminar de falta de interesse de agir, 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e 

regular do processo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, a constitucionalidade da medida provisória nº 451/2008 

e da lei 11.945/2009, a inaplicabilidade do CDC, impossibilidade da 

incidência de correção monetária a partir da MP 340/06, sustentado a 

necessária de produção de prova pericial. Aduz que caso seja condenado 

ao pagamento do seguro, que seja nos termos do artigo 3º, II da Lei n. 

6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, 

correção monetária e os honorários advocatícios. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID: 4959318), oportunidade em que a autora 

foi submetida ao exame pericial por médico perito da Central de 

Conciliação. A autora não impugnou a contestação, conforme certidão de 

ID 7350750. As partes foram intimadas para manifestar o interesse no 

aproveitamento do exame pericial realizado por médico perito da Central de 

Conciliação (ID: 10095070). A ré não se opõe ao laudo pericial (ID: 

10215213 / 10965967). A parte autora não se manifestou, conforme 

certidão de ID: 12147251. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório ajuizada por KARINE KELLEN SIQUEIRA MAGALHAES 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Da 

preliminar de alteração do pólo passivo A ré requer a alteração do pólo 

passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no pólo passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 
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sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Da 

Preliminar de Falta do Interesse de Agir A preliminar de ausência do 

interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não realizou o 

requerimento da indenização do seguro obrigatório via administrativa, não 

merece acolhimento. Conforme recente entendimento do TJMT, a simples 

apresentação de contestação arguindo matérias de mérito é documento 

hábil de comprovar a resistência da parte ré em analisar o caso dos 

segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á 

T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1.Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão 

resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio 

negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos 

contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 

88175/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. Do 

comprovante de residência em nome de terceiro A preliminar arguida pela 

ré, no sentido de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência da autora para fixação do foro não merece 

prosperar. Conforme previsto no art. 94 e 100, paragrafo único do CPC, 

este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura da 

ação, seja em seu domicilio, no local do acidente ou ainda no domicilio do 

réu. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DPVAT – DIREITO PESSOAL – 

INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 94 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU – OPÇÃO DO AUTOR – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Na ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT), o autor tem a faculdade de ingressar com a demanda 

no foro de seu domicílio ou no local do fato (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Todavia, tem a opção de propor a ação no domicílio do réu, 

conforme estabelecido no artigo 94 do Código de Processo Civil, eis que 

se trata de ação fundada em direito pessoal.” (AI, 129544/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014. Mérito 

A autora foi vítima de acidente automobilístico em 24 de janeiro de 2015, 

conforme boletim de ocorrência (ID: 3222664 / 3222679). A lei de regência 

da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência 

do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. Diante 

desta constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela 

MP n° 340 e a Lei n° 11.482, com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 

11.945/2009, de 04/06/2009, ou seja, antes à ocorrência do acidente 

objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei especial com suas respectivas 

alterações. O artigo 3º da citada lei, prevê que a vítima de acidente 

automobilístico faz jus à indenização securitária, em caso de incapacidade 

permanente: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;” A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em 

relação à quantificação da invalidez o inciso II do § 1º do referido artigo 

dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da 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.” No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente à prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência. Resta apurar se o autor 

está incapaz permanentemente, com avaliação da graduação da invalidez 

se total ou parcial, bem como a sua quantificação, a qual deve ser 

comprovada mediante perícia, para pagamento proporcional ao percentual 

da sua incapacidade. A prova documental acostada aos autos é suficiente 

para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, 

o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluindo que a 

autora possui lesão parcial incompleta incapacitante de tornozelo direito 

(ID: 4959318). Considerando que a perícia foi realizada pelo médico que 

atua na Central de Conciliação e Mediação, sendo a mesma elaborada de 

forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante 

de tornozelo direito computada em 50% deve ser calculada de acordo com 

a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À 

COBERTURA PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 
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esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Perda completa da mobilidade de um tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma 50% de 25% é igual a 12,5%. Desta feita, provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar, no 

percentual de 12,5%. Com efeito, a fixação do valor da indenização do 

seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei 

n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, 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.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua 

incidência deve ser desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora 

na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por KARINE KELLEN 

SIQUEIRA MAGALHAES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 750,00 (art. 85, § 

8º do CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição. Cuiabá, 24 de setembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000809-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000809-71.2017.8.11.0041 Vistos e etc. LUCILENE 

FERREIRA DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados (ID: 4603777 – p. 01 

e 02). A autora alega que em 31 de Agosto de 2013 foi vítima de acidente 

automobilístico, que lhe acarretou múltiplas fraturas no membro superior 

direito (úmero) com déficit do nervo radial, com incapacidade parcial 

permanente, conforme atesta certidão de ocorrência, boletim de 

ocorrência e relatório médico. Requer a procedência da ação para que a 

ré seja condenada ao pagamento de R$ 11.1377,50, referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com os 

documentos (ID 4603819 / 4607828). A audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID: 4971853), oportunidade em que a autora foi submetida ao 

exame pericial por médico perito da Central de Conciliação. Citada, a ré 

ofertou defesa com documentos (ID 5538384 / 5538407). Na contestação 

a ré requereu, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a fim de que 

seja procedida a sua exclusão e inclusão da Seguradora Líder. Arguiu 

ainda, preliminar de ausência do laudo do IML. No mérito, defende a 

improcedência da demanda, sustentado a necessária de produção de 

prova pericial. Aduz que caso seja condenado ao pagamento do seguro, 

que seja nos termos do artigo 3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora impugnou a contestação (ID 5793918). 

As partes foram intimadas para manifestarem o interesse no 

aproveitamento do exame pericial realizado por médico perito da Central de 

Conciliação (ID: 8009514). As partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 

8296590 e 8789916 / 8789943). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório ajuizada por LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Da 

preliminar de alteração do pólo passivo A ré requer a alteração do pólo 

passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no pólo passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 
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ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A 

ausência de laudo do IML não se mostra indispensável. O boletim de 

ocorrência é meio de comprovar o fato narrado, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, a jurisprudência: “50182178- 

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) 

- A prolação de decisão monocrática pelo relator é possível, conforme 

prescreve o art. 557, caput, do CPC, estando o recurso em confronto com 

posicionamentos jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - 

O processo administrativo não pode ser exigido como pressuposto 

necessário para o ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há 

em nossa legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. Mérito A autora foi 

vítima de acidente automobilístico em 31 de agosto de 2013, conforme 

certidão de ocorrência (ID: 4603900). A lei de regência da matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, 

verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 

11.482, com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 

04/06/2009, ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei especial com suas respectivas alterações. O 

artigo 3º da citada lei, prevê que a vítima de acidente automobilístico faz 

jus à indenização securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;” A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação à 

quantificação da invalidez o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da 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.” No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente à prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico está 

comprovado por meio de certidão de ocorrência. Resta apurar se a autora 

está incapaz permanentemente, com avaliação da graduação da invalidez 

se total ou parcial, bem como a sua quantificação, a qual deve ser 

comprovada mediante perícia, para pagamento proporcional ao percentual 

da sua incapacidade. A prova documental acostada aos autos é suficiente 

para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, 

o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluindo que a 

autora possui lesão parcial incompleta incapacitante de membro superior 

direito (ID: 4971853 – p. 04). Considerando que a perícia foi realizada pelo 

médico que atua na Central de Conciliação e Mediação, sendo a mesma 

elaborada de forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que a lesão 

incapacitante de membro superior direito computada em 50% deve ser 

calculada de acordo com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E 

PROPORCIONALMENTE À COBERTURA PREVISTA AO CASO - 

PROPOSITURA DA DEMANDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA - LAUDO 

SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 

474 - SEQUELA PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 6.194/74, 

COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO 

PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, 

CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO 

FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 

RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na esfera 

administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, em 

juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende fazer 

jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de agir. 

Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada pela 

vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da 

invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro 

obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474. 

Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, após 

enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma 50% de 70% é igual a 35%. Desta 

feita, provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar, no percentual de 35%. Com efeito, a fixação do valor da 

indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, 

inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 
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CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA 

INVALIDEZ –ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as 

provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a 

necessidade da produção de outras provas para a comprovação da 

debilidade da vítima. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser 

utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento 

da indenização. (TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, 

Data da publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 

6.194/1994, como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do 

valor indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, 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.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, 

a parte autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (ID: 5538407). 

Portanto, abatendo a quantia recebida, a autora faz jus ao recebimento, 

ainda, de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente ao sinistro ocorrido em 31 de agosto de 

2013. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua 

incidência deve ser desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora 

na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUCILENE FERREIRA 

DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

750,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição. Cuiabá, 25 de setembro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009035-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009035-65.2017.8.11.0041 Vistos e etc. AGUILERA 

AUTOPECAS LTDA, devidamente qualificado, ajuizou ação monitória em 

desfavor MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, 

também qualificada, alegando ser credora da quantia atualizada de R$ 

27.264,84 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos). A ré, devidamente citada, compareceu em audiência de 

conciliação e não pagou a dívida, permanecendo inerte nos autos (ID 

11535058). Como preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo Civil, 

não havendo oposição de embargos, deve ser constituído de pleno direito 

o título executivo judicial, com a devida conversão da presente ação. 

Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial as Notas 

Fiscais de n° 000184438, 000184466, 000197440, 000197177, 

000200152, 000199995, 000193265, 000197805, 000198161, 000197819, 

000198409, 000112980, 000191700, 00184896, 000193909; contidos na 

inicial (IDs 5614015, 5614023, 5614018). Tratando-se de cumprimento de 

sentença, assim, promovam-se as devidas anotações. Intime-se o 

devedor, através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado. (ID 5614013). Na hipótese de a 

devedora ser representada pela Defensoria Pública ou quando não 

tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade 

do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da 

sentença deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora somente será 

realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do NCPC e 

tiverem sido revéis na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Por fim, 

se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação 

nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014624-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING (ADVOGADO(A))

DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035786-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FER.ENG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003745-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LARAY GAMA (ADVOGADO(A))

AMANDA LARAY GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROZARIO RANZULI (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013628-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DEGNES DE DEUS (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA MIRANDA SACCHETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNAO FRANCISCO LEME DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 25 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021069-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL SEMINARIO PAULOPOLITANO (REQUERENTE)

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO MACHADO (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022849-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

PORTO VELHO SHOPPING S.A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (DEPRECADO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000910-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (REQUERENTE)

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BENDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACADE BUSINESS EIRELI - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM - ACADEMIA, ESPORTES & ESTETICA LTDA - ME (DEPRECADO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036767-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVA SANTOLIN VIANA (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014186-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON FURTADO ROBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA M.FIGUEROA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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. 25 de setembro 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: 1022407-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS CAMPOS FELICIANO (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))

 

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. 25 de setembro 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: 1024979-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

NILSON NUNES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

25 de setembro 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: 1037282-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

KAROLINE RESENDE (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 71 de 517



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

25 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030855-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MIGUEL DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CELIA DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Regina Pereira (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ROBERTO ANSELMO RUBERT (CONFINANTES)

MARIA PASQUALINA SOSTISSO RUBERT (CONFINANTES)

 

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. 25 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031614-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031614-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GIOVANY LEITE RAMOS REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Giovany Leite Rmoas ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, ambos qualificados na inicial. O Requerente relata que é 

proprietário do imóvel situado à Rua Dulce Balata (Treze), n. 525, quadra 

17, lote 43, bairro Dom Bosco, nesta Capital, cujo imóvel está registrado 

junto à concessionária Requerida pela matrícula de n. 395962-7, para 

fornecimento dos serviços de água e esgoto. Afirma que a média de 

consumo de água na residência não ultrapassa entre 14m³ a 15 m³, 

todavia, após a empresa realizar instalação de rede de coleta de esgoto 

no bairro, as faturas de água dos meses de julho, agosto e setembro do 

corrente ano vieram com cobrança de consumo que não condiz com a 

realidade do imóvel. Alega que o aumento é abusivo e que se deu em 

razão da substituição do hidrômetro, o qual está rodando em virtude da 

existência de ar na tubulação. Argumenta que houve a suspensão dos 

serviços pelo não pagamento das faturas exorbitantes, o que não se 

admite. Aduz que tentou solucionar o impasse administrativamente, mas 

não logrou êxito no intento. Requereu, em sede de tutela de urgência, a 

suspensão da cobrança das faturas em discussão e, por consequência, 

seja restabelecido o fornecimento de água na residência. Pugnou também 

que a Requerida seja compelida a substituir o hidrômetro por um novo, com 

a instalação de dispositivo (válvula) de escape do ar na tubulação. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como na espécie, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia diante da obrigação em questão que é perfeitamente discutível, 

face a relação jurídica firmada entre as partes, bem como, pelos 

documentos de id n. 15497191, 15497193, 15497194 e 15497195, que 

demonstram, ao menos neste momento, que o consumo faturado nas 

faturas em discussão (julho, agosto e setembro de 2019) não condiz com 

a média de consumo da residência do Autor, presumindo suposta 

irregularidade. Por sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, uma 

vez que receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, 

causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. 

Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem 

considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, 

esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da 

CF). Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), pois a qualquer tempo este Juízo 

poderá reverter a presente decisum. Desta forma, pelas provas carreadas 

aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para 

deferimento da tutela pretendida. Na mesma esteira, impõe-se a 

substituição do hidrômetro atualmente instalado, que deverá ser instalado 

com a válvula para retirar ar da tubulação, pois em evidência que os 

aumentos injustificados ocorreram após a substituição do hidrômetro 

anterior de n. A09L167696 pelo novo hidrômetro (Y18S047852), conforme 

se constata pelo histórico de consumo (id n. 15497195). Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar 

que a concessionária Requerida se abstenha de cobrar as faturas em 

discussão nos autos e, por consequência, restabeleça, no prazo de 01 

(um) dia, o fornecimento de água na unidade consumidora registrada sob 

a matrícula n. 395962-7, desde que a suspensão dos serviços seja 

referente às faturas em discussão nos presentes autos. Além disso, 

determino que a Requerida substitua, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

hidrômetro atualmente instalado na residência do Autor, instalando o 

dispositivo (válvula) de escape do ar na tubulação. Fixo multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se 

refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do 

Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 10 de dezembro de 2018, às 12:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019069-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR(A))

IVANILDES ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))
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GILVAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANASTACIA MARTINS SOARES (AUTOR(A))

ELIAS FRANCISCO PAES (AUTOR(A))

TALITA DE QUEIROZ VAZ (AUTOR(A))

VALDINEIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ADILSON JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

MERCES MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FRANCISCO FRAZAO PAIM (AUTOR(A))

JOANIR DE ABREU (AUTOR(A))

ELIZABETH AKEMI NISHIMOTO (AUTOR(A))

MARIA DAZINHA FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE NETO DE BRITO (AUTOR(A))

RUTH ARRUDA AIARDES (AUTOR(A))

SOTERO SOARES (AUTOR(A))

VALDIRENE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca das 

contestações ofertadas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023560-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO INEZ BORGES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1022134-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1022694-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MAY GARCIA SANT ANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1032271-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

KAWAY BARBOSA BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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: 1016117-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO OFERTADA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036841-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

FATIMA DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 10/12/2018, às 10:30 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: 1030701-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES (ADVOGADO(A))

HIKMAT ALI MAHFOUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 10/12/2018, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030246-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES (ADVOGADO(A))

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 10/12/2018, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 
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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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1017015-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO CRISTIANO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação aos Embargos de 

Terceiro interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010370-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 10/12/2018, às 09:30 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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032617 Nr: 37887-87.2015.811.0041

 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: ROGERIO GHISLENI, MARIA DE FATIMA REZZIERI 

GHISLENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BORSATTI LTDA, BRUNO 

DAVI BORSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA BORSATTI LTDA, CNPJ: 

11660877000125 e atualmente em local incerto e não sabido BRUNO DAVI 

BORSATTI, Cpf: 79104959272, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação rescisória de contrato, onde, em 

síntese almejam os requerentes a rescisão do contrato entabulado entre 

as partes, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento da 

cláusula penal e indenização por danos morais e materiais.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1032617Vistos, Nesta Ação 

Rescisória os requeridos Construtora Borsatti Ltda e Bruno Davi Borsatti, 

não foram localizados no endereço indicado nos autos, tendo o autor 

formulado pedido de citação daqueles requeridos, por edital.Procedida a 

solicitação de informações cadastrais quanto ao endereço dos requeridos 

junto a Receita Federal via sistema Infojud, sendo encontrado o mesmo 

endereço indicado no pedido inicial.Assim, esgotados os meios disponíveis 

para localização da requerida, presente nos autos, a hipótese prevista no 

§ 3º, do artigo 256 do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação por 

edital. Dessa forma, defiro o pedido formulado pela requerente as folhas 

73, citem-se por edital os requeridos Construtora Borsatti Ltda e Bruno 

Davi Borsatti, com prazo de 20 dias, conforme disciplina o artigo 256, 

incisos I e II do CPC, devendo constar a advertência do art. 257, inciso IV 

do mesmo códex, consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do CPC. Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 

257 do CPC.Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.Decorrido o prazo do edital, certifique-se. Não 

havendo manifestação dos requeridos nos autos, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curadora 

Especial a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora 

Pública militante no Foro local, a quem determino que seja dado vista dos 

autos, pelo prazo legal, devendo ser observando o que dispõe o art. 186, 

§ 1º, do CPC, e 183, § 1o do CPC.Apresentada a defesa, intime-se a parte 

requerente para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

contestação e os documentos que eventualmente venham a 

acompanhá-la,  sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 31 de Julho de 2018.Yale Sabo Mendes 

Juiz 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, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 942086 Nr: 55799-34.2014.811.0041

 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: DEVANIR ANDRADE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, diante da decisão de fls. 103, a qual autoriza o 

desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial, procedo a 

intimação do requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, retirar os 

documentos que entender de direito, mediante recibo e cópia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372506 Nr: 8929-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROTELIS COMERCIO DE PETROLEO LTDA, 

IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA, GUSTAVO 

HENRIQUE DE ALMEIDA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998, MIGUEL JONIL FEYDIT VIEIRA - OAB:93419/RJ, VALDEIR DE 

QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

carta precatória de fls. 149/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795283 Nr: 1615-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, RAFAEL PAIVA MACHADO - OAB:OAB-MT 20.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 
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OAB:4635/MT, MARCOS ROBERTO DE LACERDA - OAB:269239/SP, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 458, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075811 Nr: 57855-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: TELEFONICA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CORRENTE - AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82.329/SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:SP - 

236.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO CONCEIÇÃO 

JUNIOR - OAB:15471/PR, MARCELO MARQUES MUNHOZ - 

OAB:15.328/PR

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 155335 Nr: 8799-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BORSUK GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAL PAULO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 155335

VISTOS,

A parte Exequente foi intimada para promover o andamento no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

determinado.

No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte exequente está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50.

 Preclusa a via recursal e observada as formalidades legais, arquive-se 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239698 Nr: 8553-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. EVANG SOUZA CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, FREDERICO CARLOS BARNI HULBERT - OAB:17208/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para parte autora, manifestar-se 

acerca da correspodência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1032617 Nr: 37887-87.2015.811.0041

 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: ROGERIO GHISLENI, MARIA DE FATIMA REZZIERI 

GHISLENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BORSATTI LTDA, BRUNO 

DAVI BORSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 10/12/2018, às 09:30 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851915 Nr: 54822-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. P. E. AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLA FACTORING FOMENTO COMERCIAL, 

PHEBOPLASTIC INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ROGÉRIO TEODORO DE 

OLIVEIRA - OAB:34067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DELMANTO - 

OAB:OAB/SP 262.808, KARINA FERNANDA DE PAULA - OAB:OAB/SP 

214.344, LUIZ JOSE RIBEIRO FILHO - OAB:OAB/SP 230.099

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, nos termos da decisão de fls. 270.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028470-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES CORREA (AUTOR(A))

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1028470-88.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por ELIZABETE 

ALVES CORREA, em desfavor de J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS 

LTDA, alegando em síntese que foi surpreendida pela negativação de 

seus dados referente ao contrato de nº 0418600917, no valor de R$ 

837,88 (oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), todavia, 

jamais possuiu qualquer relação jurídica com a parte Requerida que 

pudesse dar ensejo à referida cobrança. Relata a Requerente que ao 

tentar contrair crédito no mercado local foi informada que seu nome 

constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a concessão do 

crédito, circunstância que lhe causou inúmeros transtornos e 

aborrecimentos, Ao final, requer a concessão de medida liminar inaudita 

altera parte para compelir a parte Requerida excluir seus dados dos 

órgãos de proteção ao crédito no que tange ao débito ora discutido nesta 

ação, bem como, obstar novas inscrições. 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 Código de Processo Civil. In casu, tratando-se de lide 

que tem por base a NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL entre as 

partes, se mostra descabido exigir que a parte Autora produza prova 

negativa de seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a 

origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, 

deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da 
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probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar 

que em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá causar na honra da pessoa. Por fim, inexiste no caso em 

apreço o perigo da irreversibilidade, previsto no artigo 300, §3º do CPC, 

uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual 

poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. 

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada 

pela parte Requerente, para DETERMINAR que a Requerida J. S. COM. DE 

JOIAS E RELOGIOS LTDA no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

EXCLUA os dados da Autora ELIZABETE ALVES CORREA dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que 

concerne ao débito ora discutido nesta ação, sob pena de MULTA DIÁRIA 

que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento desta decisão. CONCEDO a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigos 334 e 335 do 

Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, 

por meio do sistema virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011883-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1011883-88.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao id. 13683153, para juntada de documentos que 

comprovem fazer jus a gratuidade de justiça perquirida. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, 

proposta por ALESSANDRO CORREA JUNIOR, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (incorporada pela VIVO S.A.), alegando em 

síntese que ao tentar realizar um crediário em um comércio local para 

efetuar compras junto ao mercado fomentador, foi surpreendido com a 

informação da existência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito, 

todavia, “não se lembra em ter contratado os serviços da requerida, desta 

forma desconhece em ter algum debito com a requerida”. Diante disso, o 

Requerente propôs a presente ação com a finalidade de declarar 

inexistente o débito, e obter reparação por danos morais em decorrência 

da conduta ilícita da parte Requerida, e, em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 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 Código de Processo Civil. In 

casu, ao contrário dos muitos processos semelhantes, entendo que não 

há como deferir a tutela pretendida pela parte Requerente, porquanto a 

mera alegação de “não se lembrar de ter realizado qualquer contrato com 

a Requerida”, não é suficiente para conferir verossimilhança às 

alegações, sobretudo porque observo tratar-se de negativação antiga, 

datado do ano de 2016. De outra sorte, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, cuja presença também é essencial ao 

deferimento da tutela provisória de urgência também se mostra ausente, 

haja vista que a parte Autora possui outro registro de negativação. Nesse 

cenário, vislumbro que outras variantes precisam ser consideradas, de 

modo que se faz necessário maior dilação probatória acerca do conjunto 

fático apresentado para que se esclareçam tais pontos controvertidos. 

ANTE O EXPOSTO, por não estarem devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigos 334 e 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 

se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no artigo 98 do CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência do Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da justiça gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029164-91.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, KAIO RICARDO SANTOS, menor 

neste ato representado por sua genitora VERONICE OQUIZAEL SANTOS 

CUNHA devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura exposta em seu 

membro inferior esquerdo ”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 9947464. Laudo pericial judicial 

no id. 13369093. A Requerida apresentou contestação id. 13599491, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração 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 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida (id. 14507720), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 
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ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 

Impugnação a contestação apresentada no Id:14663849. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14664337), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. 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. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. 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, Relatório Médico (id. 9947464), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13369093, 

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. 13369093), 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, 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 do valor 

indenizável proporcional as lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e 

correção monetária com índice INPC que deverá incindir desde o sinistro, 

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 
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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 ao Requerente KAIO RICARDO SANTOS, menor, 

neste ato representado por sua genitora VERONICE OQUIZAEL SANTOS 

CUNHA a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, 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, 12/06/2017 (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
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004372-73.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, MARA CRISTINA MARTINS 

RIOS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/11/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura membro superior esquerdo”. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborado no id. 4878662. Laudo pericial judicial no id. 13372164. A 

Requerida apresentou contestação no id. 13684547, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração 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 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14482254), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação a contestação apresentada no Id: 14665729. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14666163), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. 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 
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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. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. 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 Certidão de Ocorrência e Relatório Médico (id 4878662), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13372164, 

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 completa da mobilidade dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13372164), 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 do valor indenizável proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, com a incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) que deverá incidir desde o sinistro, a 

correção monetária de acordo com o índice INPC que deverá incidir desde 

o sinistro, 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 
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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 MARA CRISTINA MARTINS RIOS, 

a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos 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, 25/11/2016 (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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001029-69.2017.8.11.0041
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BETANIA ZANELLI DE OLANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACILEY AUGUSTA DA GUIA (RÉU)

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO LEMES (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PJE nº 1001029-69.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE 

TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, 

aventada por MARIA INES ZANELLI em desfavor de JOSE EDUARDO 

LEMES e GRACILEY AUGUSTA DA GUIA LEMES, aduzindo em síntese que 

adquiriu o imóvel objeto da ação por meio de leilão judicial realizado no 

processo de Execução de título extrajudicial nº16924-34.2013.4.01.3600 

movido pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Requeridos e que 

embora tenham sido devidamente notificados para desocupação do 

imóvel, os mesmos recusam-se a sair do local. Ao final, requereu o 

deferimento da tutela de evidência para imediata desocupação do imóvel e 

no mérito, a procedência do pedido, para que seja definitivamente imitida 

na posse do imóvel com a condenação das partes Requeridas ao 

pagamento de indenização por perdas e danos consubstanciado no 

pagamento de aluguel no período de ocupação indevida do imóvel. O 

pedido de tutela de evidência foi concedido nos moldes da decisão juntada 

no id.n.4762157. Os Requeridos apesar de citados e intimados não 

apresentaram contestação, razão pela qual, foi decretado a revelia e 

determinado a expedição de mandado de desocupação coercitivo 

(id.n.10775427 e 11848718). No id. N.15439103 o r. causídico das partes 

Requeridas informou a renuncia ao mandato que lhe foi outorgado e 

formulou requerimento para notificação dos mesmos para constituírem 

novo procurador. É O RELATÓRIO. DECIDO. De início, ressalto que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, pois inexiste qualquer fato 

concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental 

constante dos autos. Vale lembrar, nesse sentido, que o juiz é o 

destinatário da prova, podendo ele determinar as provas necessárias para 

formar seu convencimento e dispensar outras, conforme dispõe o artigo 

130 do CPC/73 (correspondente ao artigo 370 do CPC/15), sendo seu 

dever zelar pela rápida solução do litígio (artigo 125, II do CPC/73), 

corolário do princípio constitucional da razoável duração do processo 

(artigo 5º, LXXVIII da CF/88). Na lição da melhor doutrina, “as alegações 

fáticas, para serem objeto de prova, têm de ser controversas, pertinentes 

e relevantes. Alegação controversa é aquela sobre a qual as partes não 

se encontram de acordo. Alegação pertinente é aquele que tem relação 

com o mérito da causa. Alegação relevante é aquela que pode influir sobre 

a resolução do mérito da causa. Se a alegação não se reveste de alguma 

dessas características, a produção probatória é inadmissível e tem o juiz o 

dever de indeferir eventual requerimento de prova nesse sentido. (...) O 

critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na 

relação objetiva que se estabelece entre a prova e o thema probandum.” ( 

MARINONI, Luiz Guilherme, Código de Processo Civil Comentado Artigo por 

Artigo, São Paulo, RT, 2008, p. 332 ). Ademais, não vislumbro qualquer 

outra prova pertinente a ser produzida pelas partes Requeridas com força 

suficiente para elidir o direito da proprietária arrematante de se imitir na 

posse do bem. Consigno que dentre os títulos hábeis a autorizar a imissão 

na posse, elucida o doutrinador Arnaldo Rizzardo que estão: "(...) os 

contratos de compra e venda, promessa de compra e venda, os formais 

de partilha, as cartas de adjudicação e arrematação, dentre outros. ( 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas : Lei n º 10.406, de 10.01.2002. 

Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 151.) A matéria sob exame é conhecida 

e recorrente nos Tribunais, não demandando maior complexidade em seu 

exame: o mutuário da Caixa Econômica Federal deixa de pagar as 

prestações a que estava obrigado e tem o imóvel adjudicado pelo credor 

hipotecário, que então promove a venda do imóvel a terceiros, que 

perseguem em juízo a imissão na posse. In casu, perfaz comprovado que 

a parte Requerente adquiriu o direito à posse do imóvel em discussão na 

relação jurídica advinda da arrematação judicial realizada em 25/11/2016, 

como se infere dos autos no id.n.4618736, estando devidamente 

registrada na matrícula do imóvel. Tais documentos são mais do que 

suficientes para garantir a parte Autora o justo título sobre o imóvel 

descrito na peça vestibular. De outro lado, não há se falar em violação ao 

direito constitucional de moradia, a justificar a permanência dos 

Requeridos no imóvel arrematado pela parte Autora, sem qualquer 

contraprestação, sobretudo porque também o direito à propriedade vem 

resguardado na Carta Constitucional (art. 5º, caput). Aliás, nem mesmo a 

alegação de necessária obediência à função social da propriedade, 

porque desprovidos de qualquer comprovação fática. Cumpre ressaltar 

que a ação de imissão de posse em apreço reveste-se de inegável cunho 

reivindicatório, por ser calcado em direito de propriedade. Quanto a isso, 

não há o que se contrapor, as provas documentais revelam-se 

indubitáveis, daí porque inafastável a procedência da demanda, a rigor do 

disposto no artigo 1.204 do Código Civil, de acordo com o qual “Adquire-se 

a posse desde o momento em que se torne possível o exercício, em nome 

próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” , 

acrescentando o artigo 1.228 do mesmo Código que “O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a detenha”. Neste sentido, 

posicionamento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR 

ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. HIPÓTESE DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. Esta Corte possui 

entendimento no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o 

sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em 

outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio (REsp 

108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 

Agravo impróvido” (AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 07/05/2008) Quanto ao 

pleito Autoral para condenação das partes Requeridas ao pagamento de 

indenização por perdas e danos, consubstanciado no pagamento de “taxa 

de ocupação”, tem-se que a mesma é devida pelo período em que os 

mesmos ocuparam o imóvel indevidamente, contado a partir da citação até 

a efetiva desocupação. No que se refere ao valor devido, entendo cabível 

o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do montante da 
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arrematação, qual seja, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ante a 

ausência de qualquer elemento de prova pela parte Autora de modo a 

justificar o arbitramento no patamar almejado. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido de imissão na posse do imóvel descrito na exordial formulado por 

MARIA INES ZANELLI em desfavor de JOSE EDUARDO LEMES e 

GRACILEY AUGUSTA DA GUIA LEMES e CONDENAR as partes 

Requeridas ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 

por mês de ocupação devido a partir da citação até a efetiva 

desocupação do imóvel (28/03/2018-id.n.12527276), acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada mês. 

Condeno ainda as partes Requeridas ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% sobre o 

valor da causa. INDEFIRO o pedido formulado pelo r. causídico das partes 

Requeridas no id.n.15439103, pois conforme dispõe o artigo 112 do CPC, 

cabe ao advogado renunciante notificar o mandante para que constitua 

novo patrono. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004055-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004055-41.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ADÃO PEREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura do pé”. 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. 

11859475. A Requerida apresentou contestação id. 13518615, arguindo 

em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, e a ausência do laudo do IML 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência da demanda pagamento proporcional ao dano, 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. 

Impugnação a contestação apresentada no ID: 13700073. Laudo pericial 

corroborado no ID: 13390178. A parte Requerente apresentou 

manifestação (id. 13700266), tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando o presente demanda. A parte Requerida (id. 1448062), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (75%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (10%). 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. DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a 

aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado 

pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se 

falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º 

§1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. Desta feita, não 

há razão para o acolhimento da preliminar supramencionada. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 11859475), 

Relatório Médico (id. 11859548), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 13390178, concluindo de maneira inequívoca 

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 qualquer um dos 

dedos do pé, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

10% (dez 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. 13390178, 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$ 1.012,50 (mil e doze reais e 
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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. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público 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 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 

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 ADÃO PEREIRA DA SILVA, a 

quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze 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, 03/10/2017 (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 à 

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: 1032369-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032369-31.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ROGERIO GOMES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/02/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “traumatismo craniano encefálico, fratura 

da clavícula, contusão pulmonar e lesão cérvico tarácico ”. 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. Certidão de ocorrência corroborado no 

id. 10344409. A Requerida apresentou contestação no id. 13422173, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração 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 ante a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio, alegou sobre 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 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

14406093. Impugnação a contestação apresentada no Id: 14609350. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 14671919) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. 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 – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, 

rejeito a preliminar. 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 Certidão 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 10344409), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14406093, concluindo de maneira 

inequívoca 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 lesão neurológica, perda completa da mobilidade de um dos 

punhos e perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

25% (vinte e cinco por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 14406093), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, da lesão neurológica com perda 

de 25% (vinte e cinco por cento), repercussão leve, do punho esquerdo 

com perda de 25% (vinte e cinco por cento) e repercussão moderada, do 

ombro direito com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 
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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 integral 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 com índice 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 

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 DOS 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ROGERIO GOMES DA SILVA, a 

quantia de 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco 

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, 11/02/2017 (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: 1034818-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIVANI SANTOS CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034818-59.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, MARIVANI SANTOS CORDEIRO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura membro superior direito”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento da indenização 

do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente e a quantia de 

R$ 142,26 (cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) 
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referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 10718490. A Requerida apresentou contestação no id. 

13577582, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial pela ausência do pedido específico quanto ao 

reembolso de despesas médicas, a falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante à diferença da assinatura entre a 

documentação e a procuração juntada nos autos, impugnou quanto ao 

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 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 14405467. A parte Requerida por sua vez (id. 

14642316), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). A parte Requerente, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 14645580) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Impugnação a 

contestação apresentada no Id: 14787610. 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 AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECIFICO QUANTO AO 

REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – DAMS. No que tange a essa 

preliminar, verifico que não assiste razão, porquanto a parte Autora 

comprovou em sua inicial que houve gastos com despesas médicas 

hospitalares – dams, conforme recibos e nota fiscal corroborada o id. 

10718498. Portanto, rejeito esta preliminar. PRELIMINAR – DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não 

assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a 

preliminar. 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 inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

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. 10718490), Relatório Médico (id. 10718476), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14405467, 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 completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14405467), 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 
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correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Por derradeiro, afirma a parte 

Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou gastos com 

despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 142,26 (cento e 

quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). A meu ver, encontra-se 

comprovado documentalmente nos autos que a parte Requerente foi vítima 

do referido acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com 

os documentos, laudos e recibos acostados aos autos ID. 

5516440/5516461. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei 

nº 6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se 

que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no id 10718498. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja: R$ 142,26 (cento e 

quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Quanto aos juros e 

correção monetária das despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, 

devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação 

do interessado, no caso da citação, nos exatos termos bem como da 

Súmula 426 do citado Tribunal. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento do valor indenizável proporcional ao grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da cirtação e correção monetária com índice 

INPC que deverá incidir desde o sinistro, 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 

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 
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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, MARIVANI SANTOS CORDEIRO, 

a quantia de: A) - R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 04/06/2017 

(Súmula 580 STJ); B) – R$ 142,26 (cento e quarenta e dois reais e vinte e 

seis centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data 

do desembolso. 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: 1013336-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013336-55.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, FRANCISCO SILVA DE 

MAGALHÃES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/02/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. 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. 

6748719. Laudo pericial judicial no id. 13373169. A Requerida apresentou 

contestação id. 13600008, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse 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 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Certidão 

de decurso de prazo no id. 15014110. 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. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Superada as 

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 Relatório Médico 

(id. 6748719), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 13373169, 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. 13373169), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão resisual, com 

perda de 10% (dez por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 
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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 do valor integral do seguro independentemente do grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária como índice 

INPC a partir da data do sinistro, 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 

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 FRANCISCO SILVA DE 

MAGALHÃES, a quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta 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, 18/02/2017 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000203-43.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES, 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 14/10/2013, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“escoriações e fraturas”. Por tais motivos requer a condenação da 
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Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 4561054. A Requerida 

apresentou contestação no id. 5519215, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda. 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 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 6755456. 

Impugnação à contestação no id. 12758215. A parte Requerente, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 12758461) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 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. Inexistindo outra preliminar, 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. 4561054), Relatório Médico (id. 

4561050), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

6755456, 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 completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 6755456), 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$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 do valor indenizável 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, 

corrigidos pelo IGP-M desde a data do pagamento administrativo, e a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação, 

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 
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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 ao Requerente CARLOS ALBERTO RODRIGUES, 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco 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, 14/10/2013 (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: 1031628-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARTINS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031628-88.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LUIZ CARLOS MARTINS, 

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 

07/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura membro inferior esquerdo”. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborado no id. 10245972. Laudo pericial judicial no id. 13440188. A 

Requerida apresentou contestação no id. 13654222, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração 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 a ausência de boletim 

de ocorrência; 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 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Impugnação a contestação apresentada no 

Id: 14666830. A parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo 

pericial (id. 14667045) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. 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. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 
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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 

fora juntado a Certidão de Ocorrência e Relatório Médico (id. 10245972), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13440188, 

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 completa da mobilidade de um dos tornozelos, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13440188), 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$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 do valor proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC que deverá incidir desde o sinistro, 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 
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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 LUIZ CARLOS MARTINS, a 

quantia R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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, 07/08/2017 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010133-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010133-51.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, LEANDRO APARECIDO DE 

SOUZA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “trauma em antebraço 

esquerdo, bem como fratura em radio dital esquerdo”. 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. 12750825. A 

Requerida apresentou contestação id. 14804488, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a falta de interesse 

processual, 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 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15036520. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 15125303. A parte 

Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15126143) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida por sua vez (id. 15446347), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). 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. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Superada as 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. 12750825), Relatório Médico 

(id. 12750905), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 14804488, 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 
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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. 15036520), 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 do valor integral do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação, de acordo com a Súmula 426 do STJ e correção 

monetária desde a data do evento, 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 

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 LEANDRO APARECIDO DE 

SOUZA, 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, 12/03/2017 

(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: 1001642-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DE JESUS PAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001642-89.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ALEXSANDER DE JESUS PAES 

DE ALMEIDA, 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 27/10/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura no fêmur”. 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. 4657029. A Requerida apresentou contestação id. 

11337364, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração 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, a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro e a ausência de documento 

legível para a demanda. 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 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 11470644. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11619701. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 11619712) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 11781808), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 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 – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO 

POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida 

quanto à aventada precariedade da documentação apresentada pela parte 

Autora na esfera administrativa, pelo simples fato de que a 

correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora foi redigida 

de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica quais seriam 

os documentos faltantes para dar prosseguimento ao andamento na 

regulação do sinistro. 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 No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de RG (registro geral), e CPF (cadastro 

de pessoa física), para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, 

não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no 

artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. De proêmio registro que a impugnação do 

Requerido quanto ao documento hospitalar anterior ao acidente, não 

desconstitui direito autoral, uma vez que a parte Requerente corroborou 

no caderno processual (id. 4657029, pág 9) e outras documentações, 

pertinentes para comprovação do acidente e do nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. 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. 4657029), 

Relatório Médico (id. 465731), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 11470644, 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 
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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. 11619701), 

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, reais 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. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. 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 

com índice INPC 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 

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 
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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 ALEXSANDER DE JESUS PAES 

DE ALMEIDA, 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, 27/10/2016 (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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1031807-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA PEREIRA DE CAMARGO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPETRADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031807-85.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MARIA 

LUIZA PEREIRA DE CAMARGO IMPETRADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A W Vistos. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos 

ajuizada por Maria Luiza Pereira de Camargo em desfavor de Banco 

Santander Brasil S/A. Compulsando os autos, verifica-se que, muito 

embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara 

Especializada em Direito Bancário, a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031692-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031692-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADAMA 

BRASIL S/A REQUERIDO: JOSE PUPIN M Vistos. Verifica-se dos autos de 

carta precatória que a parte interessada não juntou comprovante das 

custas de distribuição e não recolheu o valor referente à diligência, neste 

Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, regularize o comprovante das custas de distribuição e efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 25 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

EDIL CANHETE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002485-20.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIL 

CANHETE DE SIQUEIRA, MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ 

RÉU: AGUAS CUIABA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou 

por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 25 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028043-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEITE (REQUERENTE)

LUIZ JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028043-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

LEITE REQUERIDO: NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL W Vistos. Diante o 

falecimento da parte requerida, informado no Id. nº 12774661, SUSPENDO 

a tramitação do feito pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 

313, inciso I, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora para 

que promova habilitação e citação do seu espólio sucessor e/os herdeiros 

para que se manifeste(m) sobre a presente ação (art. 313, § 2°, I do CPC). 

Em igual prazo, deverá a parte autora emendar a petição inicial para 

promover a inclusão dos demais proprietários do imóvel no polo passivo 

do feito (Id. nº 11133758), pois o presente caso se trata de litisconsórcio 

passivo necessário unitário (art. 116, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003691-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003691-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. DEFIRO o pedido constante no Id. nº 
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15175159. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião 

da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARINETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004079-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARINETE 

TAVARES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020900-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

AGNALDO GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020900-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AGNALDO 

GOMES BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. 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, 25 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033775-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033775-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS FERREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo 

pericial restou juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim 

como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as 

partes e seus respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do 

mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 

1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014115-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014115-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO LEITE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017886-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017886-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IGOR SOUZA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. 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, 25 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033577-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033577-50.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WELLINGTON 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre a petição constante no Id. nº 14941559. 

Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009230-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SBRISSIA (ADVOGADO(A))

WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009230-16.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: WALTER 

DISNEI MULLER ROCKEMBACH EXECUTADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA 

W Vistos. DEFIRO o pedido de Id. nº 15423609. CUMPRA-SE integralmente 

o decisum proferido no Id. nº 14712725. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 406746 Nr: 37806-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESBER LUIZ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA RODRIGUES 

EUFRAUSINO - OAB:12942/MT, Arlindo Ferreira da Silva Filho - 

OAB:2731

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada WESBLER LUIZ 

DE FIGUEIREDO, portador do CPF nº 522.213.187-49, sobre o valor total de 

R$ 1.495,98 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito 

centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários 

resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao 

sistema RENAJUD.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).Outrossim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Por fim, PROCEDA-SE com as alterações 

necessárias na capa dos autos e junto ao Sistema Apolo, tendo em vista 

que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que 

figura como exequente o causídico Mário Lúcio Franco Pedrosa e como 

executado Wesber Luiz de Figueiredo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 770420 Nr: 23438-32.2012.811.0041

 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: CARLOS RUBIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG/ GOLDFARB INCORPORAÇÃOES E 

CONTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE 

OLIVEIRA - OAB:10131/MT, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - 

OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/MG 93274, LUDMILA BEATRIZ P. DE MIRANDA - OAB:MT 

15012-A, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos.

É certo que o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, nos 

termos do artigo 6º, da Lei n.º 11.101 /2005. Contudo, o § 1º, do referido 

artigo, dispõe que as ações em que se demandar quantia ilíquida terão 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando.

 A ação em análise, ainda em fase de conhecimento, insere-se na 

hipótese prevista no dispositivo acima mencionado, razão pela qual, o 

deferimento da recuperação judicial, não obsta o seu prosseguimento e 

muito menos demanda sua extinção.

 Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RITO ORDINÁRIO – 

FASE DE CONHECIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO – 

AFASTADA – RECURSO PROVIDO.A suspensão prevista no art. 6º, § 4º, 

da Lei n. 11.101/2005 não abrange ações de conhecimento ou 

impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da 

decisão. Caso em que a suspensão do processo é descabida, porquanto 

pendente a apreciação. O crédito ainda é ilíquido e os atos expropriatórios 

não são iminentes”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018).

Com efeito, INDEFIRO o pedido formulado pela requerida às fls. 395/423.

 No mais, verifica-se que as partes foram intimadas para especificar 

provas e nada indicaram (fls. 392).

Assim, constato que o feito encontra-se apto para julgamento, razão pela 

qual, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 463550 Nr: 31806-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPOTLIGHT PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, CNDE - 

CENTRAL NACIONAL DE DIREITOS DE EXECUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

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

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Em que pese as partes tenham pugnado pela produção de prova 

testemunhal, conforme manifestações de fls. 111/112, verifico que a 

questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de 

dilação probatória.

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1014735 Nr: 29603-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE LEITE DE MOURA GALIBERTE, JMDB, GREICE 

LEITE DE MOURA GALIBERTE, ACMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, MAIRA SANT'ANNA GENARO, UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

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

OAB:OAB/MT 3213, GIZELA BARRETO SAMPAIO - OAB:19.763, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, LEANDRO PEREIRA 

DE MOURA - OAB:10788/MT, LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO - 
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OAB:12247

 Vistos.

Considerando que as requeridas Associação de Proteção à Maternidade e 

Infância de Cuiabá e Maira Sant Anna Genaro já manifestram acerca da 

produção da provas (fls.350/352), assim como a parte autora (fls.378), 

INTIME-SE a parte requerida Universidade de Cuiabá-UNIC para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que entende necessárias e 

justifique o que pretendem com elas comprovar.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779842 Nr: 33335-84.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA FERREIRA GOMES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Compulsando os autos, verifico que houve interposição de recurso de 

apelação pela parte autora às fls. 195/203.

Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso interposto.

Considerando que a parte requerida já apresentou suas contrarrazões 

(fls. 205/207)), REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 867049 Nr: 7215-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DILMA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, MAIRA SANT'ANNA GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

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

OAB:3.213/MT, LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - 

OAB:12247/O, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, ROBERTO 

MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 NOMEIO como perito o Dr. Flavio Ribeiro de Mello, brasileiro, médico, 

CRM/MT 967, podendo ser encontrado na Avenida das Flores, n.º 843, 

sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, anexo de consultórios, 

C u i a b á - M T ,  f o n e :  6 5 - 3 0 2 5 - 3 0 6 0 / 9 9 2 2 3 - 7 0 7 3 ,  e - m a i l 

flavioperito@gmail.com.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito 

responder, fundamentadamente, às seguintes questões:1.o(s) 

tratamento(s) pactuado(s) foi(foram) efetivado(s) com técnica e 

competência por parte da requerida?2.houve atuação da parte requerida 

fora dos padrões profissionais, a caracterizar negligência, imprudência ou 

imperícia?Considerando que as requeridas já apresentaram os quesitos, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

formular quesitos complementares, assim como para indicar assistentes 

técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente.Após a indicação dos assistentes técnicos e a 

apresentação dos quesitos pelas partes, INTIME-SE o expert, por meio 

eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua 

proposta de honorários [art. 465, §2º do CPC].Apresentada a proposta de 

honorários, (...)-SE o competente alvará eletrônico para liberação dos 

valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito para que indique data e horário 

para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, 

nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data em que a perita for comunicada para dar início aos trabalhos. 

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

quinze dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos.Com as providências e após o cumprimento de todos os atos 

ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual designação de 

audiência de instrução e/ou julgamento da ação.Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 822466 Nr: 28637-98.2013.811.0041

 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: SUPREMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURCOM QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Soares da 

Silva - OAB:15461, Laila Maria Brandi - OAB:285.706-SP, MARCUS 

VINICIUS PERELLO - OAB:91121

 A fim de esclarecer as petições das partes de fls. 248/250 e 252/255, 

anoto que, conforme já decidido nos autos em apenso - Código 792747, a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais, tendo 

comprovado naquele feito - cuja cópia do depósito consta às fls. 271/272 

destes autos, razão pela qual, não há falar-se em prosseguimento do feito 

sem a prova pericial deferida.

 Advirto às partes e à empresa perita nomeada que, o laudo pericial a ser 

realizado deve englobar as duas demandas em discussão, consistente na 

aferição dos produtos adquiridos pelas autoras Incomal Indústria e 

Suprema Indústria da requerida Purcom Química.

 Conforme informado às fls. 279/281 pela empresa perita, a ausência de 

todos os documentos solicitados e que não foram entregues, poderá 

prejudicar, parcialmente, os trabalhos periciais. Com efeito, ficam as 

partes, desde já, cientes desta eventual prejudicialidade.

 INTIME-SE a perita nomeada para continuidade e conclusão da perícia.

 Anote-se o substabelecimento comunicado pela parte autora às fls. 

288/289.

Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, bem 

como para que, justifiquem, no prazo de 10 (dez) dias, o que pretendem 

com produção da prova oral pugnada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 33074 Nr: 12150-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERICO SANTANA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767/MT, HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - OAB:6.720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBÉRICO ROCHA LIMA - 

OAB:18161

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ALMÉRICO 

SANTANA DO PRADO, portador do CPF nº 135.369.661-87, sobre o valor 

total de R$ 792.006,66 (setecentos e noventa e dois mil e seis reais e 

sessenta e seis centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de 

numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca 

junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO 

a penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, 

servindo a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão 

de restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de 

outra formalidade.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais 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 
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prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa.Transcorrido o prazo supra sem indicação precisa de bens, e 

considerando que já decorreu, inclusive, o prazo de suspensão de 01 

(um) ano (fl. 354), 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).Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOSEG), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 726593 Nr: 22408-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMA COMERCIO DE GRAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, LUCIANA WERNER 

BILHAVA - OAB:12.222

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada GMA Comércio 

de Grão Ltda-ME, portadora do CNPJ nº 12.378.392/0001-06, sobre o valor 

total de R$ 23.469,84 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos).Registro que a providência será 

cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, (...)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.

(...)l.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).(...).No 

tocante ao pedido de levantamento da averbação da caução, imtime-se a 

parte exequente para que manifeste acerca do ofício de 

fls.404.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792747 Nr: 46835-23.2012.811.0041

 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: INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

ANATOMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURCOM QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS SOARES 

DA SILVA - OAB:15461/MT, Laila Maria Brandi - OAB:285.706-SP, 

MARCUS VINICIUS PERELLO - OAB:91121

 INDEFIRO o pedido formulado às fls. 199/201 pela autora Incomal Indústria, 

tendo em vista que a parte requerida efetuou o pagamento dos honorários 

periciais, conforme comprovado às fls. 197/198.

Intime-se a perita nomeada para início e conclusão dos trabalhos periciais.

Proceda-se a Secretaria a abertura do volume II destes autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 308553 Nr: 17173-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA 

- OAB:6.211/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ASPEN 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, portadora do CNPJ nº 

01.382.912/00002-19, sobre o valor total de R$ 1.836,13 ( mil oitocentos e 

trinta e seis reais treze centavos).(...) Em seguida, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte 

executada que não possuir procurador constituído nos autos ser intimada 

por carta com aviso de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, 

deverá a parte executada comprovar, se for o caso, que o numerário 

bloqueado é impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 

3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil).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.Não havendo manifestação da parte 

executada, converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o 

art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em 

caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.(...)Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732797 Nr: 29003-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA V. FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada GILBERTO 

MALTZ SCHEIR, portador do CPF nº 152.375.080.49, sobre o valor total de 

R$ 16.744,51 (dezesseis mil setecentos e quarenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos).(...)il.Anote-se que, no prazo supra, deverá a 

parte executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil).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.Não havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

(...)Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis 
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ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos 

de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 318393 Nr: 21115-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA 

- OAB:6.211/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ASPEN 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, portadora do CNPJ nº 

01.382.912/00002-19, sobre o valor total de R$ 2.574,88 (dois mil 

quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

(..)l.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 20 de Setembro 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788315 Nr: 42268-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

ANATOMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURCOM QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS SOARES 

DA SILVA - OAB:15461/MT, Laila Maria Brandi - OAB:285.706-SP

 Certifique se a contestação de fls. 112/121 foi oferecida no prazo legal.

Após, aguarde-se para julgamento em conjunto com as ações em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 19772 Nr: 13072-17.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU FERRAZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86861B/RS, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4.842/MT, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JOZAIRA RITA SEIXAS 

GUEDES - OAB:6948/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 4.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.Transcorrido o prazo 

supra sem indicação precisa de bens, e considerando que já decorreu, 

inclusive, o prazo de suspensão de 01 (um) ano (fl. 354), 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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, INDEFIRO o 

pedido de expedição de ofício à empresa Unimed, anotando que, se 

pretende o exequente alcançar o patrimônio de convivente não devedor, 

se faz necessário, primeiro, comprovar que os “seus bens próprios ou de 

sua meação respondem pela dívida”, nos termos do 790, inciso IV, Código 

Civil, o que entendo ser inviável em sede de execução, visto que 

dependerá de ampla dilação probatória para demonstração da data do 

enlace e se a dívida exequenda foi contraída em benefício da unidade 

familiar.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 441581 Nr: 18017-32.2010.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR PIRES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDO L. 

LAWALL - OAB:7701

 Verifica-se que a procuração que acompanha a contestação 

apresentada pela requerida Nair Pires não está assinada (fl.61). O Art. 76, 

do CPC determina que verificada a irregularidade na representação da 

parte, há que se suspender o processo e designar prazo para a parte 

promover a regularização.

Antes de tal determinação, porém, a requerida compareceu ao feito para 

juntar procuração (fls. 95/96), razão pela qual entendo que o vício 

processual foi sanado, mesmo que se trate de novo procurador 

constituído. Assim, não há falar-se em revelia da requerida, motivo pelo 

qual, afasto a preliminar apresentada na impugnação da parte autora às 

fls. 86/87.

 Outrossim, uma vez que às 72/74 dos autos em apenso, houve a 

informação de que a parte Maria de Lourdes não mais se encontra na 

posse do bem que pretende a usucapião, intime-a, através da Defensoria 

Pública, para que esclareça se ainda tem interesse no pedido inicial. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906354 Nr: 34495-76.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINO VENEZA, SHEILA CRISTINA FERREIRA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME S. COSTA NETO, CLAUDIA IMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariza Lopes Costa Jomah - 

OAB:10.283, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943/MT, MAYRA 

MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a a parte requerente pugnou, às 

fls. 126/127, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 
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auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, as 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954674 Nr: 2434-31.2015.811.0041

 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: ADILSON DE BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 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

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, pelo que NOMEIO 

como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape Mediação 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. 

Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, 

Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.Como 

quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, 

se a assinatura aposta no contrato de fls.75, pertence à parte autora. 

(...)INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

formular quesitos complementares, assim como para indicar assistentes 

técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.Com as 

providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação.Cumpra-se.Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734991 Nr: 31330-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI CAETANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADIA VEÍCULOS TRANSPORTE LDTA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais Por Ato 

Ilícito ajuizada por Sueli Caetano de Oliveira em desfavor de Badia 

Veículos e Transporte Ltda e Bradesco Auto/ré Companhia de Seguros.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

381/383), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser arcados 

na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105803 Nr: 12877-07.2016.811.0041

 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: LILIANE PAIXÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Embora o processo se encontre na fase de julgamento conforme o seu 

estado, verifico que o caso não comporta julgamento antecipado do seu 

mérito, pois há necessidade de produção de outras provas e não existem 

pedidos incontroversos.

Inicialmente, faz-se necessário analisar o pedido de inversão do ônus da 

prova realizado na exordial e que, até o momento, encontra-se pendente.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e esta 

sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada 

na prestação de serviços firmada pela empresa de telefonia.

 Para o deferimento da inversão do ônus da prova o Magistrado deverá 

verificar os seguintes requisitos elencados no art. 6°, VIII do CDC, 

vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência” (Grifei)

E, no caso dos autos, considerando a hipossuficiência da autora em 

relação à empresa de telefonia, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova requerido na exordial.

Destarte, ante a inversão, INTIMEM-SE as parte requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze), especifique as provas que entende necessária e 

justifique o que pretendem com elas comprovar.

Decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para 

análise do pedido de oitiva de testemunha formulado pela parte autora às 

fls.164.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460909 Nr: 30063-53.2010.811.0041

 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: NAIR PIRES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO L. LAWALL - 

OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Conforme decidio às fls. 79, houve a perda superveniente de objeto 

quanto ao pedido de imissão na posse, pois a autora informou que já se 

encontra na posse do bem. Assim, a ação tem prosseguimento quanto aos 

pedidos de danos materiais e morais.

Neste feito, as partes não especificaram provas.

De qualquer forma, entendo necessário que se aguarde a manifestação 

determinada nos autos em apenso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820071 Nr: 26308-16.2013.811.0041

 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: CELIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645, REGIANE MARIA SOPRANO 

MORESCO - OAB:8.009/SC

 Reputo indispensável a realização de audiência de instrução, conforme 

requerido pelas partes, destinada à oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal do autor, mormente porque se faz necessário colher-se 

elementos de convicção sobre o fato narrado, de que o veículo daquele 

fora furtado dentro do estabelecimento da requerida.

 Designo o dia 29 de Novembro de 2018, às 15h30mim, para a realização 

da audiência de instrução.

Intimem-se as partes pessoalmente por carta e os patronos via DJE.

 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.

Intimem-se as testemunhas indicadas pela parte autora às fls. 125.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155535 Nr: 34119-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVOC, SANDRA MARCELA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

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.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1015297 Nr: 29822-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

 O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas.

Não há questões prejudiciais a serem decididas.

Às fls.28/v, foi invertido o ônus da prova.

A parte requerida às fls.64, pleiteou a oitiva da parte autora.

A parte autora, apesar de intimada, não manifestou (fls.69).

 DEFIRO a prova pugnada pela requerida, consistente no depoimento 

pessoa da parte autora.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Dezembro 

de 2018 às 15h, a ser realizada na sala de audiências da 8º Vara Cível do 

Fórum da Capital.

Intimem-se a parte autora pessoalmente por carta, no endereço indicado 

nos autos.

Intimem-se.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878585 Nr: 15863-02.2014.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA RODRIGUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A/SP, MICKAEL OSVALDO RAMALHO - 

OAB:314.222/SP, SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a discordância da parte requerida manifestada na 

impugnação de fls. 133/134, entendo que os documentos que 

acompanham a contestação são hábeis a demonstrar a hipossuficiência 

econômica da requerida e, também, por ser assistida pela Defensoria 

Pública, reforça tal condição.

 Ademais, a parte autora não fez prova contrária a demonstrar que a 

requerida não é hipossuficiente, ônus que lhe incumbe quando da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita .

 Assim, considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada, DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da requerida Vilma Rodrigues de Arruda, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil.

A fim de esclarecer os fatos, com vistas a apurar se a parte requerida 

agiu com culpa em desrespeitar a passagem preferencial, bem como 

inobservar sinalização de “Pare”.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de Novembro 

de 2018, às 16h00min, 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.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769254 Nr: 22205-97.2012.811.0041

 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: DIEGO BITTAR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HUMBERTO STABILITO, CAMILO 

STABILITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO VAREIRO - 

OAB:15287-B, GILSON FREIRE DA SILVA - OAB:5489/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 In casu, em que pese a intimação das partes para especificarem as 

provas (fls.90), verifico que os autos não foram remetidos à Defensoria 

Pública, curadora do requerido Camilo Stabilito Junior.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, REMETAM-SE os autos à Defensoria 

Pública Estadual para que, querendo, especifique, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que entender necessárias e justifique o que pretendem 

com elas comprovar.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926726 Nr: 47508-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR VOLPATO RIBEIRO, LEONIDAS ANTONIO GOMES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS, SANDRA REGINA DA 

COSTA

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

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6.953

 Vistos.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Taxas 

Condominiais ajuizada por Nair Volpato Ribeiro em face de Marcio Martins 

e Sandra Regina da Costa.

Regularmente citado (fl. 64), o requerido Márcio Martins não apresentou 

contestação (fl. 93).

Por sua vez, a segunda requerida, Sandra Regina da Costa, não restou 

devidamente citada, tendo em vista que, determinada a sua citação (fls. 

98) e expedida carta de citação (fl. 100), o aviso de recebimento 

correspondente não foi acostado aos autos até o presente momento.

Portanto, o presente feito se trata de ação de conhecimento pendente de 

julgamento de mérito.

Contudo, pelo decisum de fl. 110, restou deferida penhora on line de 

valores, cujo resultado resultou frutífero com o bloqueio da importância de 

R$ 906,63 (novecentos e seis reais e sessenta e três centavos) da conta 

bancária do requerido Márcio Martins (fls. 111/112).

Mais adiante, foi deferido pelo Juízo o pedido de levantamento do valor 

supracitado (fl. 118), tendo sido expedido alvará eletrônico em favor da 

parte autora (fl. 122).

Pois bem. Considerando que o presente feito não se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, nem se trata de execução de título executivo 

extrajudicial, CHAMO O FEITO A ORDEM, o que faço para revogar os 

despachos de fls. 110 e 118 dos autos, determinando o prosseguimento 

da ação de conhecimento.

Não obstante, ante o levantamento pela parte autora do valor de R$ 906,63 

(novecentos e seis reais e sessenta e três centavos), anoto que tal 

quantia deverá ser deduzida do valor devido em caso de eventual 

condenação da parte requerida ao final.

Assim sendo, CERTIFIQUE-SE quanto à devolução do Aviso de 

Recebimento correspondente à carta de citação de fl. 100, procedendo-se 

com a sua juntada aos autos.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135563 Nr: 25326-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA LOURENÇA PIZOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, requeridas por ambas 

as partes, pelo que NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela 

empresa Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda, localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro 

Norte, CEP 78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, 

telefone (65) 3322-9858.Para tanto, INTIME-SE a parte requerida, a fim de 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste ao feito o contrato original de 

fls.26/29, sob pena de restar prejudicada a produção da prova pericial. 

(...)INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

formular quesitos complementares, assim como para indicar assistentes 

técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.Com as 

providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação.Cumpra-se.Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236119 Nr: 5252-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFÓS FERTILIZANTES FOSFATADOS 

LTDA, CARLOS VITAL LUGOKENSKI, JANE SALETE LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos. MAJORO os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do débito, o que faço com fulcro no art. 827, § 2º, do 

Código de Processo Civil.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, 

3.SERASAJUD:Considerando que presente feito se trata de execução 

extrajudicial, em que efetuada a citação, não houve regular pagamento do 

débito, DEFIRO o pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil, pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes, devendo, para tanto, ser 

oficiado o órgão competente, via Sistema SERASAJUD.4.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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 104 de 517



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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900885 Nr: 30517-91.2014.811.0041

 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: EFDG, FABIOLA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Vistos.

 O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas.

Não há questões prejudiciais a serem decididas.

A parte autora pleiteou a produção de prova testemunhal (fls.80/81). A 

requerida, a seu turno, pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora, 

assim como pela produção de prova testemunhal (fls.79)

Destarte, DEFIRO as provas pugnadas pelas partes, consistente no 

depoimento pessoa da parte autora, assim como na produção de prova 

testemunhal.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Dezembro 

de 2018 às 16h:00min, a ser realizada na sala de audiências da 8º Vara 

Cível do Fórum da Capital.

Intimem-se as partes pessoalmente por carta, no endereço indicado nos 

autos.

Considerando que a parte autora já apresentou seu rol de testemunha às 

fls.80/81, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretendem inquirir, 

observando, para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 do Código de 

Processo Civil.

Deverão os advogados das partes se atentarem para a previsão contida 

no art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as 

testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimem-se.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 289712 Nr: 10291-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO, MARCOS DE 

THADEU TENUTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ALTIVANI RAMOS LACERDA - OAB:2304/MT, 

CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - OAB:10112/MT, EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - OAB:2.003/MT, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589/MT, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ...Ante todo exposto, DEFIRO O PEDIDO da parte autora, a fim de que 

incida na correção monetária do valor devido do Plano Verão, os expurgos 

inflacionários posteriores, possibilitando, assim, a correção plena do valor 

devido. Porém, a correção deve ser dar pelo IPC aplicável a cada período. 

Encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para realização dos 

cálculos.Ultimados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 dias.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 21 de Setembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889920 Nr: 23161-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MUNIZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital será realizada 

quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar.

O parágrafo 3º do aludido dispositivo dispõe que o “réu será considerado 

em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos”.

Com efeito, à luz da legislação em vigor, a utilização da via edilícia, espécie 

de citação presumida, só se mostra cabível nas hipóteses excepcionais 

expressamente enumeradas.

 No caso em exame, constata-se que ainda não foram satisfatoriamente 

exauridos os meios para localização da parte requerida, porquanto não 

foram realizadas todas as pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis 

para essa finalidade.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital em razão 

de não terem sido esgotadas as tentativas de intimação pessoal.

 INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer quais os meios já dispendidos por si para localização do 

endereço da parte requerida e/ou, em igual prazo, requeira o que entender 

de direito, inclusive a eventual realização de busca pelo Juízo nos 

sistemas eletrônicos disponíveis.

Às providências.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1079812 Nr: 1403-39.2016.811.0041

 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: SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA ME, JOSE MARIA 

BRANCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Verifica-se que a inicial contém pedido de tutela antecipada, cuja análise 

foi postergada para após a apresentação da contestação, conforme 

despacho de fls. 41, pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário, onde a demanda foi inicialmente distribuída.

Apresentada contestação, aquele Juízo declinou da competência, por 

entender que a matéria não possui relação tipicamente bancária (fls. 

66/67).
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Distribuído o feito a este Juízo, as partes foram intimadas para especificar 

provas (fls. 69/71).

Pois bem.

Em razão do decurso do tempo desde o ajuizamento da ação, não tendo a 

medida liminar pretendida sido analisada, sem qualquer embargo da parte 

autora a esse respeito, tenho que a eventual urgência não mais se faz 

presente, motivo pelo qual a tutela não comporta deferimento. Ademais 

disso, o pedido liminar se confunde com o mérito discutido, sendo que sua 

concessão dependeria de valoração das razões manifestadas, o que há 

de ser feito na sentença.

Nota-se que os fatos narrados são incontroversos, de modo que a 

discordância das partes cinge-se à regularidade ou não do procedimento 

exigido pelo banco requerido para a alteração da titularidade da conta da 

empresa autora.

Portanto, a matéria é unicamente de direito e não há necessidade de 

produção de provas.

Com efeito, o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do 

CPC).

Assim, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 885717 Nr: 20318-10.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWEET HOME MÓVEIS PLANEJADOS LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbro que, intimada para impulsionar o feito, a 

parte autora pugnou por nova suspensão dos autos pelo período de 180 

(cento e oitenta dias)(fl. 90).

 Pois bem. Indefiro o pedido de fls.90, ante a inocorrência, in casu, das 

hipóteses de suspensão prevista no art. 313 do Código Processo Civil.

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promover a citação da parte requerida (art. 240, § 2.º do CPC).

Não atendida a determinação judicial no prazo supra, INTIME-SE a parte 

autora pessoalmente, para dar adequado impulso ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1052942 Nr: 47835-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NELSON PANTOJA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais, ajuizado por Antônio Nelson Pantoja da Silva em 

desfavor de Banco Bradesco S/A.

 Às fls.77, a requerida informou que as partes entabularam acordo 

envolvendo o contrato discutido nos presentes autos, razão pela qual 

requer a extinção do feito.

Intimada para manifestar acerca da petição, a parte autora informa 

interesse na extinção do presente feito (fls.83).

É o relatório.

DECIDO.

Diante do acordo realizado nos autos nº 8011931-18.2015.811.0045, que 

tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, envolvendo o contrato discutido nos presente feito, resta 

patente que a presente demanda perdeu seu objeto, razão pela qual 

imperiosa a sua extinção.

Por conseguinte, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte 

autora, JULGO EXTINTA o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, § 2º, e §10º do referido Diploma Processual.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora (fl. 20), as referidas verbas ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade, razão pela qual somente poderão ser cobradas 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 

Código de Processo Civil.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e o cumprimento das diligências necessárias, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125860 Nr: 21286-69.2016.811.0041

 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: MAURO VIVEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Portanto, determino a produção da prova pericial, pelo que NOMEIO como 

perito profissional a ser indicado pela empresa Real Brasil Consultoria 

Ltda, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Ed. Office 

Tower, Sala 408, 4º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone 

(65) 3052-7636.INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, formular quesitos complementares, assim como para indicar 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente.Após a indicação dos assistentes técnicos e a 

apresentação dos quesitos pelas partes, INTIME-SE a empresa 

supracitada via email (contato@realbrasil.com.br), para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar se concorda com os honorários fixados pelo 

Juízo, bem como em recebê-los ao final da demanda, consignando que o 

silêncio será presumido como aceitação, devendo, em caso positivo, 

agendar data para a perícia, com antecedência mínima de 30 dias, assim 

como indique o nome e os dados de qualificação profissional do perito que 

desempenhará o encargo. Havendo escusa, retornem os autos conclusos 

para nova nomeação de perito.Em caso de concordância....Cuiabá, 22 de 

Setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869282 Nr: 9006-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO NUNES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173.477/SP

 A matéria versada nos autos evidencia uma relação de consumo, eis que 

se aplicam as previsões dos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor.

Assim, uma vez evidenciada a hipossuficiência da parte requerente e 
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diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o 

ônus da prova, nos termos doa art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Verifica-se que na contestação, o banco requerido afirma ter ocorrido um 

refinanciamento em nome do autor, o que é feito automaticamente pelo seu 

sistema.

Com efeito, tenho que os fatos são incontroversos, sendo a matéria 

unicamente de direito.

Assim, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141414 Nr: 28030-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDROSO DE BARROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a alteração do polo passivo, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a qualificação da parte 

requerida, nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil.

 No mesmo prazo, deverá, ainda, juntar aos autos o memorial descritivo do 

imóvel contemplando as informações previstas no art. 1.200 da CNGC- 

Foro Extrajudicial, assim como matrícula atualizada do imóvel e certidão 

negativa de ação possessória, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 

321 e 330, IV, do CPC) e extinção do feito sem resolução de mérito (arts. 

485, I, do CPC).

Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041828 Nr: 42460-71.2015.811.0041

 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: CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Às fls. 136 a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial, 

justificando na necessidade de averiguação e comprovação da legalidade 

do contrato "guerreado".

Contudo, compulsando os autos, verifico que não há alegação de eventual 

falsidade de contrato firmado pelas partes, motivo pelo qual a prova 

pericial não se mostra imprescindível. A controvéria cinge-se a apurar se 

o requerido estava ou não autorizado a promover o refinanciamento do 

empréstimo anteriormente contraído pela autora, o que pode ser 

comprovado ou não pela documentação apresentada pelas partes.

Assim, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 245186 Nr: 13287-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIL DE MORAES CAMPOS, JOSIAS DE 

MORAES CAMPOS, CONSTRUBEM - COMERCIO E CONSTRUÇAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:8912-E, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951, EMÍLIA MARIA 

BERTINI BUENO - OAB:10.160/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, Franciely Texeira Stephan - OAB:9184-E, 

FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, VANUZA ERRUAM ROCHA 

POROFO - OAB:9.312E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 LAVRE TERMO DE PENHORA dos percentuais de propriedade dos 

executados Josias de Moraes Campos (7,14% - fl. 240-v) e Jonil de 

Moraes Campos (7,16% - fl. 242) no imóvel matriculado sob o número 

17.769 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá/MT.Caso a parte executada tenha advogado 

constituído nos autos, fica intimada 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 a parte executada não possua advogado constituído nos 

autos, EXPEÇA-SE carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 

841, § 2º, do Código de Processo Civil, cabendo à parte exequente indicar, 

em 10 (dez) dias, o endereço daquela.Em seguida, EXPEÇA-SE mandado 

de avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do Código de 

Processo Civil. 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).Observe-se a regra do art. 842 do CPC, intimando-se da 

penhora os eventuais cônjuges da parte executada.Por fim, anoto que, 

nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 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.Por fim, anoto que, no tocante ao pedido de penhora de aluguéis, 

INTIME-SE a parte exequente para informar nos autos os dados do locador 

e o exato endereço do imóvel locado, haja vista que o constante na 

matrícula não é suficiente para a realização de eventual 

intimação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117537 Nr: 17705-46.2016.811.0041

 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: BRADESCO SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PRODUÇÃO DE SOM E IMAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO ANTONIO 

SANTANA SALIONI - OAB:21.357/MT, ISABEL SANTANA SALIONI - 

OAB:18.541/MT, LAÍCE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

18.885

 Compulsando os autos, reputo desnecessária a inversão do ônus da 

prova pugnada pela parte requerida às fls. 79, pois o ônus probatório já 

pertence à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, por 

força do art. 373, I, do CPC.

No mais, entendo desnecessária a produção da prova oral (fl. 77), uma 

vez que a matéria é unicamente de direito. Além disso, o julgamento dos 

pedidos iniciais dependerá, especialmente, de eventual comprovação 

documental, pela parte autora, de que existia previsão contratual sobre o 

distrato, bem como sobre a multa e demais valores apontados na 

cobrança.

Assim, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 811521 Nr: 18010-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ DE ASSIS SHOITE ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos.

Ab initio, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 63/64.

Após, INTIME-SE a parte autora para, querendo, requerer a deflagração da 

fase de cumprimento de sentença, devendo, para tanto, apresentar 

planilha de cálculo do débito sem a incidência da multa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947684 Nr: 58958-82.2014.811.0041

 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: DOMINGOS BENEDITO DE SOUZA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240-B, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, THALISSON GAYVA MORAES - 

OAB:18846

 Vistos.

Apesar de ter pugnado pela produção da prova pericial (fls.193), a parte 

requerida permaneceu inerte quando intimada para realizar o pagamento 

do perito para início dos trabalhos (fls.110).

Destarte, julgo prejudicada a produção da prova.

 Com efeito, inobstante as partes tenham pleiteado em sede de audiência 

de conciliação a produção de prova testemunhal (fls.190), constato que 

os fatos ilícitos imputados a parte ré encontram-se devidamente narrados 

e documentados nos autos, razão pela qual não haverá utilidade na 

produção de prova oral, cabendo ao Juízo aferir a subsunção desses 

fatos narrados à norma substantiva tida por violada.

 Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373129 Nr: 9470-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGMAR ROBERTO MARQUES, CLELIA 

ARAUJO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915-B, NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - 

OAB:10180/O

 Vistos.

Assiste razão à parte executada quanto ao disposto na petição de fls. 

119/120, razão pela qual REVOGO o decisum de fl. 116 e, ante o teor da 

sentença de fls. 106/107, já transitada em julgado (fl. 109), determino o 

arquivamento dos presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1148400 Nr: 30975-40.2016.811.0041

 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: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE DAVID PINTO - 

OAB:22.048/MT, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520, LUANA 

DOS SANTOS MARTINS - OAB:16981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.REJEITO a preliminar de prescrição apontada na contestação, pois 

a data inicial para ajuizamento da ação deve ser aquela em que o autor 

teve ciência da negativa da cobertura do seguro, qual seja, 15.12.2015, 

conforme anotação de entrega constante no documento de fls. 

36-V...DEFIRO a inversão do ônus da prova, o que faço com fulcro no art. 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.INDEFIRO os pedidos 

de produção de prova feitos pela requerida às fls. 140/142, pois as 

justificativas apresentadas, pretendendo discutir danos físicos no imóvel, 

trazem fatos que em nada se relacionam com os narrados na inicial. ....Por 

fim, por entender como imprescindível para julgamento da causa e em 

razão da inversão do ônus da prova, DETERMINO a intimação da parte 

requerida para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

apólice do seguro firmado com o autor, sob pena de os fatos que 

dependam do exame de tal documento serem considerados favoráveis ao 

autor.Intime-se. Cuiabá/MT, 22 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 464360 Nr: 32331-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ANTONIA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS, JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, muito embora já houvesse sido 

juntada a petição de fls. 215/216, por meio da qual é informada a 

constituição de novos patronos, a parte executada foi intimada na pessoa 

dos seus antigos procuradores (fl. 236).

Assim sendo, não obstante a petição de fl. 238, DETERMINO seja repetido 

o ato de intimação da parte executada para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados às fls. 233/235.

Por fim, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888181 Nr: 21995-75.2014.811.0041

 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 RIBEIRO DE CASTRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:OAB/MS 5.871, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17.497/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls.78, uma vez que o pedido de levantamento da 

restrição deve ser realizado no Juízo que realizou o ato.

Intimem-se as partes.

 Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Setembro 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023438 Nr: 33620-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANA SIQUEIRA FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 Vistos. O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há preliminar arguida. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.As partes 

são capazes e estão representadas.Às fls.21/v foi invertido o ônus da 

prova.Intimadas para especificarem as provas que desejam produzir 

(fls.187), ambas permaneceram inerte (fls.189).No tocante a preliminar de 

Ilegitimidade passiva sustentada pela requerida, entendo que o pedido não 

comporta acolhimento.Isso porque, embora o Banco Bradesco S/A e 

Banco Bradesco Cartões S.A sejam pessoas jurídicas distintas, verifico 

que pertencem ao mesmo grupo econômico, de modo que, pela teoria da 

aparência, a parte requerida, Banco Bradesco S/A, não é parte ilegítima 

para compor o polo passivo.(...)Destarte, REJEITO a preliminar 

arguida.Deste modo, considerando que as questões prejudiciais foram 

enfrentadas e não há mais nenhuma irregularidade, em atenção ao art. 12 

do CPC, DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de processos 

aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão.Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do 

código respectivo. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 874935 Nr: 13369-67.2014.811.0041

 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: BENEDITO JOSE DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVA ÓTICA E JOALHERIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445, SONIA REGINA DE 

LIMA VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 A matéria versada nos autos evidencia uma relação de consumo, razão 

pela qual, evidenciada a hipossuficiência da parte requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova, nos termos doa art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Indefiro os pedidos formulados na contestação, uma vez que, se a parte 

requerida tem acesso ao processo de execução mencionado (Código 

781914 - 3ª Vara Cível), onde diz existir a nota promissória que comprova 

a existência do débito, cabe a ela trazer aos presentes autos as cópias 

dos documentos que entende necessários.

Intimem-se as partes desta decisão e, não se manifestando a parte 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, voltem os autos conclusos para 

julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1074276 Nr: 57230-69.2015.811.0041

 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: CELINA FERREIRA MENDES GOBBI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS E MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:

 Conforme se verifica às fls. 183/220, o laudo pericial foi concluído e, 

intimadas as partes, apenas a autora se manifestou.

Assim, reputo que a prova pericial mostra-se suficiente, encontrando-se o 

feito apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096633 Nr: 9150-40.2016.811.0041

 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: ÁLVARO SATOSHI SUGUIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHMIDT CASEMIRO - 

OAB:13400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, inobstante a parte requerida tenham arrolado testemunha para 

ser inquirida, constato que os fatos ilícitos a ela imputados encontram-se 

devidamente narrados e documentados nos autos, razão pela qual não 

haverá utilidade na produção de prova oral, cabendo ao Juízo aferir a 

subsunção desses fatos narrados à norma substantiva tida por violada.

 Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243103 Nr: 11545-54.2006.811.0041

 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: R.K.S.J., JOSÉ CARLOS DE JESUS FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, 

DIRETOR GERAL DO COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:6484/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ...Assim, nos termos do art. 344, do CPC, DECRETO a revelia da requerida 

Colégio Salesiano São Gonçalo. Todavia, quanto aos efeitos da revelia, 

anoto que não será aplicada a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados na inicial, pois no caso dos autos, há pluralidade de réus, os 

quais apresentaram contestação (art. 345, I, CPC). Assim, as 

contestações apresentadas pelos demais réus tornam os fatos 

controvertidos, havendo necessidade de valoração das provas. Ademais, 

a manutenção das denunciadas na lide, que apresentaram em suas 

contestações preliminar de não aceitação da denunciação, foi decidida às 

fls. 265, sendo mantidas no polo passivo.Outrossim, do exame da inicial, 

verifica-se que os fundamentos dos pedidos de reparação de danos 

morais e estéticos decorrem da alegada cicatriz causada à autora, bem 

como do problema de epilepsia que teria se desenvolvido em virtude do 

acidente sofrido no pátio da escola.Diante disso, tenho que os danos 

suscitados na inicial não demandam a produção de prova oral, mormente 

porque eventuais depoimentos apenas trariam as mesmas narrativas que 

cada parte fez em suas respectivas peças e não se prestariam a 

esclarecer o nexo causal entre o fato e os aduzidos danos. Com efeito, 

reputo que a prova pericial mostra-se suficiente para julgamento do feito, 

não havendo necessidade de dilação probatória (art. 355, inciso I, do 

CPC).Proceda-se a Secretaria a exclusão do requerido “Diretor Geral do 

Colégio Salesiano” da capa dos autos e do sistema processual, atendendo 

à exclusão determinada às fls. 127.Em seguida, em atenção ao art. 12 do 

CPC, determino que os autos sejam retornem conclusos e sejam incluídos 

na lista de processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de 

Setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934365 Nr: 51626-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUBIA DANTAS TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA NIETE LEVENTI PARABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada LEILA NIETE 

LEVENTI PARABA, portadora do CPF nº 293.323.381-91, sobre o valor 

total de R$ 17.587,58 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos).2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo 

realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Outrossim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .No mais, considerando que a parte executada 

deixou de apresentar oposição ao bloqueio de valores, nos termos do que 

lhe faculta o art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico em favor da parte exequente, 

conforme conta bancária informada à fl. 46.Nos termos do art. 450, § 3º, 

da CNGJ, DÊ-SE ciência da presente decisão à parte beneficiária do alvará 

judicial, por qualquer meio idôneo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834592 Nr: 39910-74.2013.811.0041

 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: SANDRA REGINA SCHINEIDER

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

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7287/MT, 

Jean Patrik Cauduro - OAB:59.766-PR, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Às fls. 370 foi comunicado o falecimento da autora Sandra Regina 

Schineider, ocorrido em 06.01.2017, comparecendo aos autos sua irmã 

Márcia Regina Schineider, que solicita habilitar-se como herdeira 

sucessora, porém, não fez prova da não oposição das demais herdeiras, 

especialmente da ascendente, que possui preferência na ordem 

sucessória (art. 1.829, CC).

Assim, INTIME-SE a pretensa habilitanda Márcia Ragine Schineider, por seu 

procurador consituído, para que, no prazo de 15 (quinze), faça prova nos 

autos da renúncia da genitora da autora e demais irmãs.

Decorrido o prazo supra, intime-se a parte requerida para manifestar-se 

sobre o pedido de habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088454 Nr: 5415-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDRÉ CEBALHO DA SILVA, CONCEITO 

CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA A P SENA - 

OAB:OAB MT 12067

 Compulsando os autos, verifica-se que não houve a citação da requerida 

pessoa jurídica Conceito Contadores Associados, a qual, se deduz, tem 

como representante o requerido José André Cebalha.

Na contestação de fls. 46/48, o requerido José André Cebalha 

compareceu individualmente, porém, às 58/59, a procuradora se manifesta 

em nome daquele e da pessoa jurídica.

Assim, INTIME-SE a procuradora do requerido José André Cebalha para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar procuração em nome da requerida 

Conceito Contadores Associados, bem como para dizer se a contestação 

apresentada aproveita às duas partes requeridas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356959 Nr: 27307-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISELMA AUGUSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, RENATO 

CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT, TATIANA REZEGUE DO 

CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT
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 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada MARISELMA 

AUGUSTA DE SOUZA, portadora do CPF nº 329.682.561-49, sobre o valor 

total de R$ 5.023,07 (cinco mil e vinte e três reais e sete 

centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários 

resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao 

sistema RENAJUD..3.SERASAJUD:Considerando que presente feito se 

trata de execução extrajudicial, em que efetuada a citação, não houve 

regular pagamento do débito, DEFIRO o pedido para o fim previsto no art. 

782, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que fica desde já autorizada a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, 

devendo, para tanto, ser oficiado o órgão competente, via Sistema 

SERASAJUD.4.INFOJUD:Em caso de resultado negativo também na busca 

de veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a 

declaração de imposto de renda do último ano da parte executada, sendo 

certo que os documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante 

o sigilo dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.5.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 215019 Nr: 23909-92.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMSONITE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fernando Hackmann Rodrigues 

- OAB:18660/RS, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da parte executada I BURNIER ME, portadora do CNPJ nº 

26.531.509/0001-54, sobre o valor total de R$ 549.784,07 (quinhentos e 

quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sete 

centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários 

resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao 

sistema RENAJUD.3.INFOJUD:Em caso de resultado negativo também na 

busca de veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a 

declaração de imposto de renda do último ano da parte executada, sendo 

certo que os documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante 

o sigilo dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.4.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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 238650 Nr: 3153-77.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725, JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10384/MT, KLEYSSON HARDERSSON ARANTES SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:10.545/MT, LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS 

- OAB:19.178/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, Samuel Richard Decker Neto - OAB:4965/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, DEFIRO o 

pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo, para tanto, serem oficiados os 

órgãos competentes, via Sistema SERASAJUD.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 16 de Junho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1031429 Nr: 37465-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILONEY REINERS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE ALVES GONÇALVES - 

OAB:11.000/MS, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os cálculos de fl. 55 divergem para menor com relação 

aos de fl. 51, elaborados em data anterior, INTIME-SE a parte exequente 

para que, em 15 (quinze) dias, esclareça a divergência, informando sobre 

qual valor a execução deve prosseguir.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 742512 Nr: 39403-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIL GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE OLIVEIRA PINTO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS - OAB:9684/MT

 Vistos etc.

Oficie-se à junta comercial para enviar cópia do contrato social e certidão 
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da empresa ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745133 Nr: 42250-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTINA CAVALLARY JÓIAS 

CONTEMPORÂNEAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada não restou 

devidamente intimada para a fase de cumprimento de sentença, tendo a 

parte exequente requerido a sua intimação por edital (fl. 153).

Entretanto, em consulta ao seu CNPJ no endereço eletrônico da Receita 

Federal, verifiquei que o endereço da empresa executada continua o 

mesmo, conforme comprovante em anexo.

Assim sendo, e considerando que, nos termos do art. 513, § 3º, do Código 

de Processo Civil, “considera-se realizada a intimação quando o devedor 

houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo”, entendo 

que a intimação da executada intimada deve ser realizada por carta no 

endereço informado nos autos às fls. 05 e 132.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC).

Uma vez apresentada a planilha, INTIME-SE a parte executada por carta, 

nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil, 

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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889667 Nr: 23010-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAIAS FERREIRA DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - OAB:11.327/MT

 Processo. 23010-79.2014.811.0041 Código. 889667

Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte exequente realizou o 

pagamento das custas processuais a menor, conforme comprovante de fl. 

513-v.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o recolhimento do valor remanescente das custas 

processuais devidas (fl. 500), sob pena de extinção, nos termos do art. 

102 do Código Processo Civil.

No mesmo ato, deverá o exequente informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado em juízo (fl. 515), para posterior 

expedição de alvará.

Cuiabá, 18 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1087570 Nr: 4986-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AMORIM RUFFATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO. - OAB:157.407

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida pugnou, à fl. 33, 

pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, ao 

12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 250522 Nr: 17525-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO POLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034594 Nr: 38944-43.2015.811.0041

 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: EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA, EDSON 

ARANTES DA SILVA, EDSON ARANTES DA SILVA

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

INCORPORADORA LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 742512 Nr: 39403-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIL GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE OLIVEIRA PINTO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR GEORGE DA SILVA 
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BARROS - OAB:9684/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca da 

desistência da ação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901500 Nr: 30961-27.2014.811.0041

 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: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO, MARIA DA 

PAICHAO SANTOS REZENDE, MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA, 

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES, PLACIDINA CARVALHO DE FREITAS, 

SADY SEVERINO DE REZENDE, LOURDES MARTINS CARDOSO, EDILMAR 

MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS, DINAIR MARTINS CARDOZO, DORACY DE 

FARIA PANIAGO, MARIA GORETTI FRANTZ, CELMA INES DE SOUZA 

FAVERO, MADALENA ALVES FERREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, revogando, 

consequentemente, a medida liminar concedida.CONDENO os requerentes 

a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, 

que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2018-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080245 Nr: 1603-46.2016.811.0041

 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: ELAINE RUAS RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral ajuizada por Elaine Ruas Ribeiro em desfavor 

da Oi S/A.CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da justiça 

gratuita deferida.Considerando que a conduta da requerida, consistente 

em alterar a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé (art. 80, 

inciso III, do CPC), condeno-a ao pagamento de multa correspondente a 

5% sobre o valor da causa corrigido da causa, nos termos do art. 81 do 

CPC. Revogo a decisão de fls. 24/25 no que se refere à exclusão do nome 

da autora nos cadastros restritivos de crédito.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 21 Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1027450 Nr: 35570-19.2015.811.0041

 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: MARCIO ADÃO LEMES BENITES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, 

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795, PAULO RENATO 

PASCOTTO - OAB:17320, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 54/57, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732035 Nr: 28189-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA EXPRESS LTDA.

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

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO GOMES - 

OAB:12.922

 Nesta data, intimo a parte executada para manifestar acerca do 

pagamento voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791912 Nr: 46001-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1104738 Nr: 12448-40.2016.811.0041

 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: FABIANA BORGES LOUREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a a parte requerente pugnou, às 

fls. 57, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943581 Nr: 56638-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCINEIA AGUIAR BARBOSA, FELIPE ALAIR 

FERREIRA AMORIM VALENTIN, MARLISE URNAU, KAROLINA URNAU 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 

OAB:156347/SP

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Nos termos do art. 

85, § 2° do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e, no que tange aos honorários advocatícios sucumbências, 

fixo-os em 10% sobre o valor da causa, contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a exigibilidade 

das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, 

nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821109 Nr: 27326-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ED. SKY LOFT, FILINTO 

MULLER

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12.590/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434112-0/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 339872 Nr: 10285-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BRAGA ALBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB-7452 - OAB:

 Vistos,

Intime-se a requerendo pessoalmente, por mandado, a fim de que, no 

prazo de 30 dias:

(i) Junte aos autos certidão atualizada da matricula do imóvel objeto da 

usucapião;

(ii) Informe o endereço atualizado do confinante Zulmeire de Assis Lins.

Com o aporte, intime-se a fazenda pública municipal para que informe se 

tem interesse no processo, no prazo de 30 dias. Com a intimação, 

encaminhe-se cópia da matricula.

Proceda-se ainda a citação do confinante para responder, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob as advertências legais.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 464522 Nr: 32400-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BRAGA ALBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINA DA SILVA, ZULMEIRE DE 

ASSIS ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernades de Souza - 

OAB:5721, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT

 Vistos,

Aguarde-se o atendimento das determinações exaradas no processo 

Código 339872.

Em seguida, conclusos para designação conjunta de audiência de 

instrução e julgamento, face à conexão.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 789056 Nr: 43055-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMEIRE DE ASSIS LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BRAGA ALBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 Vistos,

Aguarde-se o atendimento das determinações exaradas no processo 

Código 339872.

Em seguida, conclusos para designação conjunta de audiência de 

instrução e julgamento, face à conexão.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791856 Nr: 45943-17.2012.811.0041

 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: CONSTANTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BRAGA ALBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 Vistos,

Aguarde-se o atendimento das determinações exaradas no processo 

Código 339872.

Em seguida, conclusos para designação conjunta de audiência de 

instrução e julgamento, face à conexão.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947568 Nr: 58873-96.2014.811.0041

 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: MARGARETE DA SILVA REIS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080360 Nr: 1680-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDR, VALDIR DOS REIS

 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:

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do depósito 

voluntário, de fls. 64/67, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790995 Nr: 45063-25.2012.811.0041

 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: FENIX INSTITUTO CULTURAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

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

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, IRINA 

DE OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 E, ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais e CONDENO a autora ao pagamento 

de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 81 do CPC/15. Por fim, condeno a requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 20 de setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804624 Nr: 11085-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL CORREIA DE CASTRO, ANTONIELLI DELLA 

TORRE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BARBOSA DE MEDEIROS, LARISSA 

MENDES MEDEIROS, EDITH JOVINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo acerca da decisão de fls.212.

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls.213.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1049212 Nr: 46039-27.2015.811.0041

 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: ERIVAGNER JOSE DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 456038 Nr: 26988-06.2010.811.0041

 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: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSDREGS AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 Julgo procedente o pedido reconvencional, o que faço para condenar a 

reconvinda Clarion S/A Agroindustrial a pagar a reconvinte Transdregs 

Ambiental S/A os valores contratados à título de taxa de deslocamento, 

bem como pelas 29h30 (vinte e nove horas e trinta minutos) de serviços 

prestados.Tendo em vista que a requerida-recinvinte decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a autora-reconvinda ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais).Após o trânsito em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922616 Nr: 45003-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA COSTA E 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713289 Nr: 5895-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEGRANDE VEÍCULOS CASAGRANDE S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

FÁBIO LUIS ANTÔNIO - OAB:31.149 PR, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:OAB/MT 14.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INFOJUD:

Considerando que a penhora de numerário restou infrutífera, assim como 

também houve resultado negativo na busca de veículos, DEFIRO a 

consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de imposto de 

renda do último ano da parte executada, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, deverão ser 

mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo dos mesmos, 

nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, não ter sido localizados 

bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 
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este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 14 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922616 Nr: 45003-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA COSTA E 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte credora para, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, conforme é pedido na folha 202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 894253 Nr: 26050-69.2014.811.0041

 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 LUCIA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA., IRMAOS RODRIGUES CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, PEDRO JUNIOR CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, FABIANA SUMIYOSHI KAMATAKE - 

OAB:10234, FABIANA SUMIYOSHI KAWATAKE - OAB:10234/MT, FABIO 

ALVES CASTRO MENEZES - OAB:16.545/MT, MARILZA TOMÉ 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 17.179, MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:10159

 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 paraa)Condenar às requeridas Base Dupla Serviços e 

Construções e Irmãos Rodrigues Construções e Terraplanagem Ltda., 

solidariamente, ao pagamento em favor da autora de indenização a título 

danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ ) e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data 

do fato (Súmula 54 do STJ ).b)Condenar às requeridas Base Dupla 

Serviços e Construções e Irmãos Rodrigues Construções e 

Terraplanagem Ltda., solidariamente, ao pagamento em favor da autora de 

indenização a título danos materiais, na forma de pensão, no valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente nesta data, nos termos 

do §4° do artigo 533 do CPC, até a data em que a vítima completaria 70 

(setenta) anos, em 06.05.2020.c)Condenar às requeridas, solidariamente, 

a constituir capital, nos termos do artigo 533 do CPC, para garantir a 

obrigação de prestar alimentos, sob pena de execução específica.Em 

relação ao pensionamento, as parcelas vencidas devem ser pagas de 

uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir de cada vencimento e 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e 

as parcelas vincendas devem ser pagas até o dia 05 (cinco) de cada mês 

subsequente ao vencido, reajustadas com base no salário mínimo da 

época, incidindo apenas os juros de mora, a partir das datas de 

vencimento de cada parcela, por consequência legal da 

inadimplência.Condeno às requeridas solidariamente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1050660 Nr: 46745-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO EIRELI - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERFRENTE COOPERATIVA DE TRAB. DE 

PROFISSIONAIS NOS SEGMENTOS DO COMÉRCIO PRODUÇÃO E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/MT, hugo victor teixeira dos reis - OAB:19612/0, 

JOÉVERTON SIVA DE JESUS - OAB:9.946-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, PAULO JULIANO GARCIA 

CARVALHO - OAB:51193, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Designo o dia 16 de Outubro de 2018, às 14h00mim, para a realização da 

audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no gabinete da 8º 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816921 Nr: 23356-64.2013.811.0041

 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: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM-BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wambier, Yamasaki, 

Bevervanço e Lobo Advogados - OAB:2.049

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031348-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA BOABAID LEVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHECCHIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031348-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEILA 

MARIA BOABAID LEVI REQUERIDO: ANTONIO CHECCHIN W Vistos. 

Cuida-se de Tutela de Antecipada de Urgência requerida e caráter 

antecedente ajuizada por Leila Maria Boabaid Levi em desfavor de Antônio 

Checchin Júnior, ambos qualificados no autos. Alega a requerente que é 

proprietária do apartamento 1.401 do Ed. Apollo Tower desde 13 de julho 

de 1995, tendo o adquirido do Sr. Benedito Paulo de Campos. Aduz que 

firmou contrato de Cessão de Direito Dominial, porém não foi possível o 

registro do imóvel em seu nome em razão de estar penhorado por dívida 

do antigo proprietário. Menciona que é possuidora e detém a posse do 

imóvel desde que o comprou, sendo que, após tê-lo alugado para terceiros 

por algum tempo, está atualmente reformando o mesmo para estabelecer 

moradia própria. Sustenta que o mandado de avaliação expedido por 

ordem deste Juízo nos autos nº 1772-05.1994.811.0041, Código 29589, 

viola direito da requerente, pessoa idosa, à moradia. Por essas razões, 
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requer, em sede de tutela de urgência a suspensão do mandado de 

avaliação. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que a autora firmou 

com o executado Benedito Paulo de Campos “Instrumento Público de 

Compromisso de Cessão de Direito Dominial de Imóvel Fincanciado” (Id nº 

15451636). Ademais, outros documentos acostados à exordial atestam a 

posse da requerente sobre o imóvel, tais como o contrato de locação (Id. 

nº 15451948) e o boleto do condomínio (Id. nº 15451950). Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a ordem de avaliação persista, a requerente será obrigada 

a abrir as portas de sua residência para realização de ato que poderá ser 

totalmente desnecessário no caso de eventual suspensão da constrição. 

Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior concretização 

do ato de avaliação. Destarte, in casu, no exercício do poder geral de 

cautela, resta adequada a suspensão do mandado de avaliação, com o 

fito de impedir que os direitos possessórios da parte autora sejam violados 

enquanto se discute a validade da constrição judiciação determinada nos 

autos Código 29589. Anoto, inclusive, que, nos termos do art. 298 do 

Código de Processo Civil, a presente decisão poderá ser revertida a 

qualquer tempo. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que se SUSPENSÃO do cumprimento 

do mandado de avaliação expedido nos autos nº 1772-05.1994.811.0041, 

Código 29589, destinado à avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 

70.888 do Cartório da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT. Translade-se cópia da presente decisão para os autos 

supracitados, procedendo-se com a solicitação de devolução do mandado 

independente de cumprimento. Nos termos do § 1º, inciso I, do artigo 303 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, aditar a petição inicial, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito (art. 303, § 2º). Após, CIENTIFIQUE-SE a parte 

requerida de que, havendo a interposição de recurso, deverá comunicar 

este Juízo, com o fito de evitar a estabilização da decisão, ex vi do 

disposto no art. 304 do Código de Processo Civil. Após a adoção pela 

parte autora da providência supra ou o transcurso do prazo para tanto, 

venham os autos conclusos para designação de audiência de conciliação 

(art. 303, § 1°, inciso II) ou extinção do processo (arts. 303, § 2º). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021941-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

GETULIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

LETICIA NUNES ONOFRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. G. R. D. S. (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, o Perito Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon, intimado, indicou para perícia o dia 24/10/2018 a partir das 08:30 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, 

sala 33, Ed. Saúde, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

medicoperitoernani@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente. O autor deverá levar exames 

complementares atuais e/ou da época do ocorrido, se houver. Cuiabá - 

MT, 25 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021850-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021850-60.2018.8.11.0041. AUTOR: ATIVA 

LOCACAO LTDA RÉU: ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos etc. 

Verifica-se que prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela 

parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 

dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a 

parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese 

de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se 

no mandado que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos 

no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013140-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013140-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: UNIAO TOTAL ENGENHARIA 

LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 25 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031890-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA (ADVOGADO(A))

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC (AUTOR(A))

B. P. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031890-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC, BEATRIZ PROENCA 

DROSGHIC RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Ademais, verifica-se que a representante é servidora e em consulta ao 

Renajud restou comprovado que possui veículo próprio: Lista de Veículos 

- Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCS2875 MT 

HONDA/WR-V EXL CVT 2018 2018 LAIS MARINA BUENO P DROSGHIC 

Não ui-button Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011014-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

K. D. S. C. (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI ALVES DA SILVA OAB - 501.096.181-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 

1011014-62.2017.8.11.0041 K. D. S. C. REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS interpôs embargos declaratórios em face da sentença 

que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na peça 

inaugural, condenando-a ao pagamento de proporcional a invalidez do 

autor. Sustenta a necessidade de provimento dos embargos declaratórios 

para sanar as contradições apontadas, atribuindo efeitos modificativos, 

reformando parcialmente a sentença para reconhecer a sucumbência 

recíproca havida e minoração dos honorários advocatícios. Por fim, requer 

sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para 

o fim de afastar a contradição do julgado. É o relatório. Decido. Inicialmente 

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 

decisão 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 interna ou erro 

material capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção 

(retificação) do aresto embargado, que contém extensa e clara motivação, 

da qual não destoam suas conclusões. Assim, requer o embargante que 

sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão quanto a divisão das 

custas e honorários advocatícios entre as partes, posto que alega ter 

havido a sucumbência recíproca. 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 
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desta espécie de recurso. Importante destacar que no presente caso, em 

que pese ter sido improcedente o pedido de dano moral, que é em valor 

maior que o pedido procedente, não houve a sucumbência recíproca, visto 

que a Indenização por Dano Moral é arbitrado pelo juízo, sendo o valor do 

pedido apenas estimatório. Nesse sentido, colho da Jurisprudência: "CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. 

INVIABILIDADE. 1 - Esta Corte, consoante entendimento pacífico, tem 

admitido a alteração do valor indenizatório de danos morais, para ajustá-lo 

aos limites do razoável, quando patente, como sucede na espécie, a sua 

desmesura. Tem sido de cinqüenta salários mínimos a indenização, 

resultante de situações semelhantes como a inscrição inadvertida em 

cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de cheques, o protesto 

incabível de cambiais, etc. Precedentes. 2 - O acolhimento a menor do 

montante indenizatório, pedido a título de danos morais, não enseja a 

aplicação do art. 21 do CPC, para fins de compensação recíproca da 

verba de patrocínio, dado que o valor é apenas estimativo. 3 - Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido." (4ª Turma, REsp n. 

596.005/SC, Rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 07.11.2005) 

Destaquei. Dessa forma, considerando que o valor postulado na inicial é 

apenas estimativo/avaliatório, não há que se falar em sucumbência 

recíproca. Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de 

natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão 

eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento 

proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples 

descontentamento do Embargante com o julgado 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. 

Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão 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 decisão 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. 

Além disso, caso o presente recurso 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. Frise-se, ainda, que o Juiz ou o Tribunal não está obrigado a se 

manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados pelos 

Embargantes, bastando que sejam referidos na decisão apenas aqueles 

que interessem para a resolução do caso submetido à apreciação. A 

respeito da desnecessidade de manifestação explícita acerca dos 

dispositivos legais invocados, colaciono ementas de julgados do e. STJ: 

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. O prequestionamento 

exigido para o conhecimento do recurso especial pode ser implícito. 

Provimento dos embargos de divergência para que a Quinta Turma 

prossiga no julgamento do recurso especial, decidindo, preliminarmente, se 

houve na espécie o prequestionamento implícito das normas legais que 

teriam deixado de ser aplicadas pelo tribunal a quo. (grifei, EREsp 

161419/RS, Rel. MIN. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão 

MIN. ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2007, DJe 

10/11/2008).” “EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PENHORA. 

ADMISSIBILIDADE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

ORDEM DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM DINHEIRO. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite 

a penhora de crédito relativo a precatório judicial. Todavia, não se 

equiparando o precatório a dinheiro ou a fiança bancária, mas a direito de 

crédito, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação ou a substituição do 

bem por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC, ou nos arts. 

11 e 15 da LEF. 2. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.957/RS, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.5.2010; REsp 1.146.057/RS, Rel. 

Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8.2.2010; AgRg no REsp 

1.173.176/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.3.2010. 

3. A Corte Especial do STJ estabeleceu o entendimento de que é 

desnecessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do 

acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de 

prequestionamento. Precedente: EREsp 161.419/RS, Rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, Corte Especial, 

julgado em 15/08/2007, DJe 10/11/2008. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 48.580/RS, Rel. MIN. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 25/11/2011).” Desse modo, é 

indispensável que o Magistrado indique o suporte jurídico no qual embasa 

o seu posicionamento, demonstrando as razões que o levaram à 

convicção quanto à solução a ser dada ao caso apresentado. Portanto, a 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, não havendo omissão por parte do Julgador quando é 

desconsiderada a fundamentação apresentada por um dos litigantes por 

entender impertinente ao caso, nem quando dá à prova a valoração que 

reputar mais adequada. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a 

examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 
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todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Assim, ausentes as 

outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, devem 

ser desacolhidos os embargos, pois a discordância do exequente 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, embora rotulados Declaratórios, 

estes Embargos pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação 

daquilo que ficou decidido na sentença. Assim sendo, mantenho a 

sentença, como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013655-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ BERNINE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013655-57.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SALIM 

KAMEL ABOU RAHAL EXECUTADO: JUAREZ BERNINE DOS SANTOS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 25 de setembro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007274-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RAMOS CEBALHO (AUTOR(A))

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007274-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES RAMOS CEBALHO RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. Em que pese as argumentações da autora, extrai-se ainda que se 

trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 

9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003242-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIZE SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003242-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA RÉU: DEIZE SEBASTIANA MOREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, o autor é servidor público e em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que possui 03 

veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 3 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBS6867 MT CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 2017 2018 

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA Sim ui-button ui-button QBZ1103 MT 

VW/NOVO GOL TL MBV 2016 2017 SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA 

Sim ui-button ui-button JZS0667 MT GM/CELTA 2001 2002 SAMER ROGER 

MOREIRA DA SILVA Não No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 
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inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. No mais, 

percebe-se ainda que trata-se de ação declaratória de dependência 

econômica onde foi eleita a jurisdição contenciosa, entretanto, verifica-se 

que a requerida também subscreve a petição inicial, além de comprovar 

que já existe declaração com firma reconhecida inerente ao buscado no 

mérito da inicial. O interesse processual ou interesse de agir refere-se 

sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 

demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, 

é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio 

do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a 

necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência do obrigado 

no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou 

ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para 

a obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas 

chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da 

jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável. 

Sabe-se ainda que há perante o serviço notarial instrumento hábil a 

satisfazer o pleito inicial, qual seja, Escritura Declaratória de Dependência 

Econômica. A escritura de dependência econômica é uma escritura 

declaratória pela qual o interessado comparece ao cartório e 

unilateralmente declara que outra pessoa é seu dependente econômico. 

Essa escritura é exigida por alguns órgãos previdenciários, convênios 

médicos, odontológicos, clubes, etc. para comprovar o vínculo de 

dependência financeira existente entre as partes. O interesse processual 

pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, 

a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, 

cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados 

à situação fática deduzida (interesse-adequação). Portanto, não restou 

evidente o interesse de agir da parte, ou mesmo a necessidade/utilidade 

da prestação jurisdicional, uma vez que não há pretensão resistida pela 

requerida, que inclusive subscreve a petição inicial e afasta a jurisdição 

contenciosa. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC, bem como para indicar a 

necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista a eleição 

da via contenciosa em detrimento a ausência de pretensão resistida. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016889-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016889-47.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: CAVALLI E SANTOS LTDA 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022476-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022476-16.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória ajuizada por LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de 

EMBRATEL TVSAT devidamente qualificados nos autos. Foi indeferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita e determinado a intimação da parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Interposto Agravo de Instrumento 

pela autora, esse não foi conhecido. A parte não efetuou o recolhimento 

das custas. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade 

constante da petição inicial, não o fez, conforme certidão de decurso de 

prazo acostada ao ID: 14483200. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 
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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. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se 

as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012044-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Tatiane Pereira Barros (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012044-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAMIRO PEREIRA DA SILVA RÉU: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO USUCAPIÃO, ajuizada por RAMIRO PEREIRA DA 

SILVA, devidamente qualificados nos autos. O autor sequer qualificou o 

réu da ação ou mesmo apresentou a matrícula do imóvel que demanda 

pretensão. No decisório anterior foi indeferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Após, compareceu o autor pleiteando novamente a 

justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades 

constantes da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de 

reconsideração. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 
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TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003489-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003489-29.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a 

executada a fim de que efetue o pagamento do saldo remanescente no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025119-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR JUNIOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025119-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SO 

PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: PAULO CESAR JUNIOR DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte requerente, por seu 
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advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016718-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016718-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS 

VILELA DE FREITAS RÉU: JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 25 de setembro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037122-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DANIELA DE FARIA (EXEQUENTE)

GISELY RODRIGUES MACHADO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1037122-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CAMILA DANIELA DE FARIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pelos autores . Analisando o feito, verifica-se que não 

houve a intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do 

julgado. Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035637-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES (ADVOGADO(A))

WANDERSON SEBASTIAO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035637-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

WANDERSON SEBASTIAO DE FRANCA RÉU: O S INSTITUTO 

ODONTOLOGICO LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012035-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN (ADVOGADO(A))

SAPE AGROPECUARIA LTDA - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012035-73.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: SAPE 

AGROPECUARIA LTDA - ME DEPRECADO: MILTON APARECIDO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 25 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005770-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V.FRANGIOTTI NETO - ME (AUTOR(A))

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005770-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

V.FRANGIOTTI NETO - ME RÉU: CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por V.FRANGIOTTI NETO - 

ME em face de CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME devidamente 

qualificados nos autos. No decisório anterior foi determinada a intimação 

da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher ou apresentar 

a guia custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC. Certificado o 

decurso de prazo sem manifestação da parte. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez, 

conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 
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determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se 

as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037221-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LEVI OZIEL DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037221-98.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEVI 

OZIEL DIAS RÉU: DABERSON MACHADO BATISTA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019997-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO OSCAR FERNANDES (REQUERENTE)

JOSE EUSEBIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

WALDEMYR DA CRUZ BOTELHO (REQUERENTE)

LUCINDO EVILASIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

PALMIRO BISPO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS CESAR PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

EDNA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA CRISTINA DA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS STURZENEGGER (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019997-84.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

PALMIRO BISPO DA SILVA FILHO, LUCINDO EVILASIO DOS SANTOS, 

ADRIANO DIAS DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES, 

BENEDITO OSCAR FERNANDES, JOSE EUSEBIO FERREIRA FILHO, 

WALDEMYR DA CRUZ BOTELHO, MARCOS CESAR PEREIRA NUNES, 

EDNA DA SILVA RIBEIRO, CLAUDIA CRISTINA DA COSTA FARIA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 25 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023948-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AGUIDA DARIVA (AUTOR(A))

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO VITORINO BARRETO (RÉU)

R.S.M. DA ROCHA - ME (RÉU)

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023948-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

AGUIDA DARIVA RÉU: ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA, R.S.M. 

DA ROCHA - ME, ALONSO VITORINO BARRETO Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório retro requerendo a desistência da 

presente ação, informando que a não tem mais interesse na demanda, 

requerendo ,assim, homologação sem mérito da desistência do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021782-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

LILIANE ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021782-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIANE ALVES DA COSTA RÉU: CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM 

COLCHOES - ME Vistos etc. No decisório de retro foi indeferido o pedido 

de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu a autora pleiteando 

pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça 

gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 
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triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes 

da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. 

Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem 

natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão 

de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 
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BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014366-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

VANESSA DA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014366-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA REQUERIDO: MARCELINO 

CANDIDO RIBEIRO, VANESSA DA SILVA DE SOUZA Vistos etc. Diante do 

princípio da primazia da decisão de mérito, concedo o prazo de 60 dias 

para autora efetuar o recolhimento das custa, sob pena de extinção. 

CUIABÁ, 24 de setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011615-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(AUTOR(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011615-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU: MA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se a requerida 

a regularizar a sua representação processual. As partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os 

quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil e, determino a SUSPENSÃO do feito 

até o cumprimento integral da obrigação. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024377-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE MARIA DE ARRUDA WAKINAGUNI (AUTOR(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024377-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSIDETE MARIA DE ARRUDA WAKINAGUNI RÉU: EDITORA MUNDIAL 

LTDA - ME Vistos etc. No decisório de retro foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu a autora pleiteando 

pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça 

gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes 

da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. 

Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem 

natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão 

de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 
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diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003286-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (EXEQUENTE)

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BISPO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003286-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. EXECUTADO: JOSE BISPO SANTIAGO IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte requerente, por seu advogado, para 

dizer se tem interesse na execução da sentença, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031344-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MACHADO PESSOA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031344-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEIDIANE MACHADO PESSOA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece 

comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da 

condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui 

a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025273-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))
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B C MORAES DO VAL EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025273-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): B 

C MORAES DO VAL EIRELI - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. No decisório retro foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Certificado o 

decurso de prazo sem manifestação da autora Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 
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16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030411-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LUIZ CAETANO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEDRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030411-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

VICENTE LUIZ CAETANO DE ASSIS REQUERIDO: GILMAR PEDRO DE LIMA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para IMPRIMIR a CARTA PRECATÓRIA e a redistribuir à comarca 

determinada no r. despacho, diante da informação do cartório distribuidor. 

Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024912-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

WEMERSON RIBEIRO DE BARROS (REQUERENTE)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024912-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WEMERSON RIBEIRO DE BARROS REQUERIDO: CLARO 

S/A, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos etc. No decisório retro foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Certificado o 

decurso de prazo sem manifestação da parte interessada. Não houve a 

citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização 

processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora 

embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição 

inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar 

ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de 

decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto 

ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 
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segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023393-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023393-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO RÉU: 

JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA Vistos etc. No decisório de anterior 

foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

compareceu a autora, pleiteando pela reconsideração da decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 
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(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031646-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO CARLOS DE ARCANJO COSTODIO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031646-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIANO CARLOS DE ARCANJO COSTODIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Dpvat proposta por FLAVIANO CARLOS DE 

ARCANJO COSTODIO contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, torno 

sem efeito o decisório retro, uma vez que alheia aos autos. A parte 

requerente aportou aos autos pedido de desistência da ação. Instada a se 

manifestar, a parte requerida informou não concordar com o pleito. É o 

relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, o pedido de 

desistência da ação foi deduzido em momento posterior ao prazo para 

resposta, havendo necessidade da concordância do réu acerca da 

desistência proposta, de acordo com o disposto no art. 485, § 4º, do CPC: 

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito, quando: (...) § 4º - Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação.” Conforme relatado, a parte ré discorda do pedido de desistência, 

nos termos do artigo 485, VIII do CPC. No entanto, tal irresignação não 

merece prosperar, pois carece de fundamentação plausível para tal 

contrariedade, pois a simples discordância não tem o condão de impedir a 

homologação da desistência, devendo o réu fundamentar sua oposição 

em motivo relevante e justificável. Nesse sentido, o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. 

DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO RÉU. ART. 267, § 4º, DO CPC. 

AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. O pedido de desistência da ação 

após a contestação exige o consentimento do réu, nos termos do art. 267, 

§ 4º, do CPC. Ainda que fundamentada a discordância com o pedido de 

desistência, ausente motivo relevante e justificável para a discordância é 

de ser mantida a sentença que homologou a desistência da ação. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70050978568,... (TJ-RS , 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/10/2012, Décima 

Sétima Câmara Cível) PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA. DISCORDÂNCIA INFUNDADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. HAVENDO 

O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, COM O 

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA RÉ, IMPÕE-SE, PARA 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO, A 

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA P ARTE REQUERIDA. 2. À LUZ 

DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 

267, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIA A 

FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO 
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AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 3. NO CASO EM APREÇO, NÃO SE 

AFIGURAM PLAUSÍVEIS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA 

APELANTE, NÃO IMPORTANDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM QUALQUER 

PREJUÍZO À REQUERIDA. 4. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

( T J D F  -  A p e l a ç ã o  C í - v e l  3 3 7 1 1 4 0 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0033711-40.2008.807.0003, Relator FLAVIO ROSTIROLA, Julgamento: 

30/09/2009, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, Publicação: 19/10/2009, DJE 

Pág. 91) (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, 

Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 

26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 

17/06/2009) PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA. 

INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. O AUTOR PODE DESISTIR DA AÇÃO 

APÓS A CONTESTAÇÃO DO FEITO DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA 

DO RÉU. A DISCORDÂNCIA DEVE SER JUSTIFICADA COM BASE EM 

EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 

DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONDICIONA A CONCORDÂNCIA POR PARTE 

DA FAZENDA PÚBLICA COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE 

AUTORA À RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO (ART. 

3º DA LEI Nº 9.469/97) DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A 

CONCILIAR OS DIREITOS DE AMBAS AS PARTES À TUTELA 

JURISDICIONAL. 1. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 267, § 4º, 

do CPC). A discordância do réu em relação ao pedido de desistência deve 

ser justificada em face da existência de prejuízo decorrente da 

homologação do pedido. Improvimento da apelação. (TRF4 - APELAÇÃO 

CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, Relator CARLOS EDUARDO 

THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 26/05/2009, Órgão Julgador: 

TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 17/06/2009). Assim, não trazendo o 

requerido motivo relevante a justificar a discordância, a homologação do 

pedido de desistência é medida que se impõe. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido do requerido de Id: 11495070, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 2.°, do CPC. Entretanto 

SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do 

CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante do preenchimento dos requisitos legais. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014645-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJAVA SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014645-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: DJAVA 

SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME Vistos etc. As partes colacionam 

aos autos petição de acordo. Antes de sua análise, determino a intimação 

das partes para regularização da representação processual da requerida 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam os autos conclusos. 

Cuiabá-MT 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009650-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

CAROLINE APARECIDA ALCANTARA EGUES (ADVOGADO(A))

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009650-55.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA 

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Vistos etc. Trata-se de 

Embargos a Execução, opostos por PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA em face de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Indeferida a justiça gratuita a parte 

embargantes interpôs Agravo de Instrumento. O agravo de instrumento foi 

desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Não houve o 

recolhimento das custas até a presente data mesmo a parte tendo ciência 

do desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes 

da petição inicial, não o fez. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais 

complementares. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do 

Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 
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Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de ordem 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem honorários ante a ausência de intervenção da 

parte contrária. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012048-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAG MORAIS GONCALVES (AUTOR(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA FORTE - ME (RÉU)

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012048-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAG MORAIS GONCALVES, CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME RÉU: PEDRO FERREIRA FORTE - ME Vistos etc. Analisando 

inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica 

somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando ela comprova 

sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto sua simples 

afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada comprovar a 

insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva demonstração da 

incapacidade financeira da empresa, como se exige para a pessoa jurídica 

à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Ademais em consulta 

ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a representante da 

empresa requerente possuem veículos próprios, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações OAQ3769 MT HONDA/NXR150 BROS ESD 

2013 2013 FRANCISCO GONCALVES Não ui-button ui-button OBH4274 MT 

R/FEDERAL CA 2013 2013 FRANCISCO GONCALVES Não ui-button 

ui-button OBE0603 MT FIAT/STRADA ADVENTURE CD 2013 2013 

FRANCISCO GONCALVES Sim ui-button ui-button NPH6715 MT 

DAFRA/SPEED 150 2010 2010 OSMAG MORAIS GONCALVES Não 

ui-button ui-button KAO2084 MT HONDA/BIZ 125 ES 2006 2007 OSMAG 

MORAIS GONCALVES Não ui-button ui-button Em caso análogo decidido 

por esse Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por 

pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e 

também indeferido, conforme acórdão, verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO 

DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS 

REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, de 

per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente 

serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil.O benefício da justiça gratuita pode ser 

concedido à pessoa jurídica em situações especialíssimas, desde que 

comprovada necessidade da benesse.O Julgador não está obrigado a 

citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que 

exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com 

incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua 

decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento 

explícito.(ED 108829/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) 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) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – DECISÃO 

QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é desconhecido que a 

pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, 

contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do 

CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais necessitada e 

insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou 

necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 104478/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017) Tal 

demonstração não foi devidamente carreada aos autos, restando claro 

que a parte autora não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036416-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

MARIZELIA RODRIGUES LARA (ADVOGADO(A))

DANIEL AFONSO SILVA DE FATIMA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036416-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL AFONSO SILVA DE FATIMA RÉU: COMPANHIA DE AGUAS DO 

BRASIL - CAB AMBIENTAL 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 
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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, 24 de setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030388-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (ADVOGADO(A))

DARLEI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030388-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DARLEI 

DA COSTA RIBEIRO, DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, visando possibilitar a 

expedição de mandado. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015107-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LUCAS DE ALENCAR (AUTOR(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1015107-34.2018.8.11.0041 NIVALDO LUCAS DE ALENCAR RÉU: 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 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 
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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-MT, 

24/09/2018. GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005236-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005236-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA EXECUTADO: ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA Vistos etc. Diante da recuperação 

judicial, noticiada pela executada, intime-se a exequente a fim de que 

informe se o crédito se encontra habilitado no juízo Univerval, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como requerer o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767375 Nr: 20200-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAC GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRIO MARTINEZ LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880071 Nr: 16813-11.2014.811.0041

 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: CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO MOLOSSI- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a Carta 

Precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941821 Nr: 55655-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILI AYOUB GIGLIO, MARCELO GIGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes apeladas (requeridas) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 301756 Nr: 14163-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNÉIA ELIZIA MANFRIN

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

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

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766692 Nr: 19458-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO 

ODONTOLOGICO LTDA - INPEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN KUMMER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: HÉLIO BRUNO CALDEIRA

Data da Carga:18/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 865134 Nr: 5697-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR, 

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTI, ANDREA SILVA DO 

NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES AUGUSTA DELGADO, BRUNO 

RODRIGUES FRAGA, LEONE STEFANY GALVÃO SILVA, 

EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA, WILSON HISSAO 

NINOMIYA, KATYUSCIA FARINY DE CARVALHO, ANTONIO OLIVEIRA 

DOS SANTOS, MARA LÚCIA DA COSTA MARQUES NINOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - 

OAB:14610-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para acompanhar a distribuição e 

cumprimento do MANDADO DE CITAÇÃO expedido e remetido para a 

central de mandados, conforme informação nos autos de que a parte não 

recolheu a diligência para o oficial de justiça pois vai fornecer os meios 

para o cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760874 Nr: 13264-61.2012.811.0041

 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): LAMINADOS PARANATINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

resposta de ofício constante dos autos, código 760874.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1095255 Nr: 8526-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA PENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA - OAB:16.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias, sendo que 

ao final desse prazo os autos retornarão ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042799 Nr: 42890-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUZA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172908 Nr: 41273-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094538 Nr: 8216-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE OLIVEIRA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 7087-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BIANCARDINNO JORGE, RODRIGO 

MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, JOSÉ CARLOS 

BIANCARDINNO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MANOEL 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759258 Nr: 11551-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVA MARTINS, ELCY DE ARAUJO 

CAMPOS, ELZA RODRIGUES DE SOUZA, IRACEMA PEREIRA FLORES 

OLIVEIRA, ELIZABETH ALMEIDA SALDANHA, EVA DOMINGUES DA 

ROCHA, MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, SATI WENO 

YAMAMOTO, JOSE LUIZ CASSIN, JAIME MANINI, VALDETI RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 55476 Nr: 1734-90.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUMPÇÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA MONTEIRO DA SILVA 
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- OAB:7019

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 32/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1138838 Nr: 26960-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PRA USO COMERCIAL LTDA, AMC COMERCIO DE 

EQUIPAMENTO PARA USO COMERCIAL EIRELI -ME, MARIANNE BOUFLEUR 

MULLER COUTINHO, ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO, MARIA IZABEL 

GEIST PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO GUIMARAES MARRA 

- OAB:134.292/MG, KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:OAB/MT 16438

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

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

 Vistos etc.

Os petitórios encartados nos autos às fls. 247/256 e 263/279, tratam-se 

de Embargos à Execução, portanto, devem ser distribuídos por 

dependência, conforme dispõe o Artigo 914 do CPC:

 Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo 

deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do 

juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos 

da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo 

deprecado. (destaquei).

Sendo assim, DETERMINO o desentranhamento dos petitórios de fls. 

247/256 e 263/279, e o encaminhamento ao Cartório Distribuidor, a fim de 

que seja realizado o registro e autuação da exceção, em apenso a este 

feito.

 Após, certifique-se sua tempestividade, conforme determina o item 

6.16.1.5 da CNGC, verbis:

“6.16.1.5 – Os embargos do devedor devem ser previamente distribuídos e 

preparados. Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão 

ser registrados, autuados, apensados aos autos principais e subirão à 

conclusão, após certidão de sua tempestividade.

Ademais, diante da certidão de fls. 260, proceda a secretaria com o envio 

de correspondência a executada MARIANNE BOUFLEUR MULLER 

COUTINHO, dando-lhe ciência, conforme preconiza o art. 254 do CPC.

Em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA, para funcionar nestes autos como curador especial da parte 

requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1138838 Nr: 26960-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PRA USO COMERCIAL LTDA, AMC COMERCIO DE 

EQUIPAMENTO PARA USO COMERCIAL EIRELI -ME, MARIANNE BOUFLEUR 

MULLER COUTINHO, ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO, MARIA IZABEL 

GEIST PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO GUIMARAES MARRA 

- OAB:134.292/MG, KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:OAB/MT 16438

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

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

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1138838 Nr: 26960-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PRA USO COMERCIAL LTDA, AMC COMERCIO DE 

EQUIPAMENTO PARA USO COMERCIAL EIRELI -ME, MARIANNE BOUFLEUR 

MULLER COUTINHO, ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO, MARIA IZABEL 

GEIST PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO GUIMARAES MARRA 

- OAB:134.292/MG, KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:OAB/MT 16438

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

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

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise do petitório de fls. 226/235 por 

meio do qual a parte exequente noticia que o executado ANDRÉ LUIZ 

MULLER COUTINHO possui mais 04 (quatro) empresas. Por esta razão, 

pugnou pelo reconhecimento de grupo econômico e da responsabilidade 

solidária destas empresas para com os demais executados.

Contudo, dessume-se do processado que não houve a citação válida dos 

executados, de modo que ainda não lhes foi dada a oportunidade de 

adimplir o débito voluntariamente.

Diante disso, importante esclarecer que precoce seria o reconhecimento 

de grupo econômico e de responsabilidade solidária de mais quatro 

empresas, sendo que ainda é possível que aqueles que já figuram no polo 

passivo da ação efetuem o pagamento da dívida.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de grupo econômico e 

de responsabilidade solidária das empresas listadas à fl. 226.

3

No mais, DETERMINO que seja expedido novo mandado de citação de 

ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO e MARIANNE BOUFLEUR MULLER 

COUTINHO devendo neles constar os endereços indicados à fl. 226.

 INTIME-SE o exequente para que comprove a distribuição da missiva 

retirada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036337-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA (AUTOR(A))

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

LANBUSINESS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036337-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA RÉU: LANBUSINESS 

REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME, LUIZ ANTONIO BORGES DE 

SOUZA JUNIOR Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi 

devidamente citada, conforme Correspondência Devolvida de ID. 

14550651, DETERMINO a citação da ré via mandado, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça. Quanto ao pedido de designação de conciliação, esse 

será apreciado por este juízo em momento oportuno. No mais, CUMPRA-SE 

o decisório retro de ID. 13232464. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25/09/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021536-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021536-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA RÉU: JOSE MARIA BRANCO 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Cumprimento De Sentença formulado 

pela parte autora ao ID. 13131910. Ao Id. 8838527 foi homologado por 

sentença o acordo pactuado entre as partes no petitório de Id. 9033791, o 

qual não foi cumprido, conforme informação constante no petitório de Id. 

13131910. Ante o descumprimento do acordo a parte credora pleiteia pelo 

bloqueio judicial do débito atualizado. Incontestável que a decisão 

homologatória de acordo é sentença de mérito, que faz coisa julgada. 

Neste diapasão, há de se considerar que o exequente pretende executar 

o acordo celebrado entre as partes e homologado por este juízo, logo, o 

prosseguimento do feito deve observar as regras relativas ao 

cumprimento de sentença, previstas nos artigos 523, e seguintes do CPC. 

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. Diante do exposto, 

bem como da informação sobre o descumprimento do acordo pactuado 

por parte do requerido, DETERMINO a intimação do mesmo para no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

execução forçada. Cientifique a parte devedora que caso não ocorra o 

pagamento espontâneo da obrigação, no prazo de 15(quinze) dias 

contados desta intimação, será o débito acrescido da multa de 10% 

prevista no artigo 523, §1º do CPC e também, de honorários de advogado 

em 10%, a serem fixados ainda. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029874-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029874-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ZELIA MARIA DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: VIACAO XAVANTE 

LTDA Vistos etc. Trata-se Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

proposta por ZÉLIA MARIA DOS SANTOS SOUZA em face de VIAÇÃO 

XAVANTE LTDA ambos já devidamente qualificados nos autos. Em síntese 

a autora narra que seu marido falecido, Sr. Geraldo Querino de Souza 

Júnior, quando ainda vivo participava do quadro societário da empresa, 

ora requerida. Aduz que, em virtude de um acordo assinado pelo falecido, 

percebia um valor mensal a título de pensão, o qual foi suspenso pela ré, 

sob a alegação de que os recebimentos mensais seriam “adiantamentos 

mensais de parte da indenização a ser aferida em Ação de Dissolução 

Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres”, de nº 

5867-33.2010.8.11.0004, o qual tramita perante a 1ª Vara Cível do Foro de 

Barra do Garças-MT. É o relatório. Decido. DA CONTINÊNCIA: Há a 

continência quando há a identidade entre os elementos da ação e à causa 

de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 

Da análise, observa-se que há o instituto de continência entre as 

demandas, uma vez que as duas ações contêm as mesmas partes, e, 

quanto à causa de pedir, uma abrange a outra em maior extensão em 

ambas as ações, porquanto conforme Notificação Extrajudicial (ID 

15272230) enviada pela requerida, a suspensão dos pagamentos 

ocorreria “... em decorrência das atuais dificuldades financeiras da 

empresa, bem como em razão de que os valores que já lhes foram 

repassados praticamente liquidam o total da ação...”. Conforme-se vê dos 

autos, a pensão ou adiamento foi suspenso pelo requerido por entender 

que a quantia depositada durante os anos é suficiente para adimplir os 

haveres que estão sendo apurados na ação de dissolução de sociedade. 

Logo, o julgamento daquela demanda interfere no julgamento e no 

andamento da presente ação. Inclusive, verifica-se que a alegação de 

descumprimento de acordo relativo à pensão foi aforada naqueles autos 

nº 5867-33.2010.811.0004 - Código: 100864, sendo consignado pelo Juízo 

que (...) Conforme já aventado pela própria parte peticionante, a questão 

da pensão já está sendo analisada em outro processo (...), o que é um 

tanto estranho, uma vez que a presente demanda foi distribuída em data 

posterior. Sobre a matéria dispõe o Código de Processo Civil/2015: “Art. 56 

Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais.” Pertinente destacar o precedente 

jurisprudencial do STJ, voto proferido pelo Ministro Waldemar Zveiter 

(REsp nº 3511-RJ, na RSTJ 98/191, p. 207): “O objetivo da norma inserta 

no art. 103, bem como no disposto no art. 106, ambos do CPC, é evitar 

decisões contraditórias, por isso, a indagação sobre o objeto ou a causa 

de pedir, que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser 

entendida em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que 

haja um liame que os faça possíveis de decisão unificada” (g.n.). No caso, 

a reunião dos processos justifica-se pela economia processual, que 

ocorrerá tanto na produção da prova, quanto na realização de audiências 

e atos processuais. Dessa forma, a continência desta ação com a ação 

ajuizada perante a 1ª Vara Cível do Foro de Barra das Garças-MT é 

evidente, na forma do artigo 56 do Código de Processo Civil. Portanto, 

reconhecida a continência entre as causas, a reunião dos processos é 

medida impeditiva de decisões conflitantes, porquanto dizem respeito ao 

mesmo objeto ou tem por fundamento a mesma causa de pedir. Assim, a 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente, sendo que o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, na forma dos artigos 

58 e 59, ambos do Código de Processo Civil. Em busca no sítio eletrônico 

do TJMT, verifica-se que a demanda que tramita perante o Juízo da 1ª 

Vara Cível de Barra do Garças-MT, foi distribuída em data anterior a esta, 

qual seja em 13/08/2010, enquanto que esta se deu em 11/09/2018, 

restando claro preventa aquela unidade jurisdicional. Importante salientar 

que a remessa dos autos a referida comarca não causará prejuízo as 

partes, tendo em vista que nenhuma reside nesta capital. Diante do 

exposto, RECONHEÇO a continência entre a presente demanda e o 

processo nº 5867-33.2010.8.11.0004 em trâmite perante o juízo da 1ª 

Vara Cível de Barra do Garças-MT, pelo que determino a reunião dos 

processos, afim de que sejam decididos simultaneamente. Cancelo a 

audiência designada nestes autos. ENCAMINHEM-SE estes autos a 1ª 

Vara Cível de Barra do Garças-MT para que seja distribuído por 

dependência ao processo de nº 1025925-79.2017.8.11.0041, com as 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017931-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017931-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 
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8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017931-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1017931-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDSON 

MESSERSCHMIDT GUERREIRO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 12/12/2018, 

às 11h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037105-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA BOA SORTE (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 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: 1027459-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDRE LAURINDO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono 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: 1031798-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO SOARES PEREIRA (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))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020009-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

GILSON COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020009-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILSON COSTA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020009-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

GILSON COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1020009-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GILSON 

COSTA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028404-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028404-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009110-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão (ADVOGADO(A))

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ELEA RESENDE DE OLIVEIRA

 

Processo Judicial Eletrônico 1009110-70.2018 Visto. Diante da 

manifestação do Estado de Mato Grosso demonstrando interesse no feito 

(Id15027055), intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias. Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos para 

deliberações. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029601-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA BORGES DE MOURA (REQUERENTE)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029601-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLA APARECIDA BORGES DE MOURA REQUERIDO: 

FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO Vistos. Designo o dia 26/11/2018, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016937-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (REQUERENTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016937-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES REQUERIDO: PATO - 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME Verifico 

nos autos que a parte autora juntou a tempo o AR de intimação da 
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testemunha, contudo sem conseguir intimá-la naquele local. Em razão de 

ter a autora conseguido novo endereço e diante da necessidade da oitiva 

da testemunha e tendo ela tomado a providência do artigo 455, §1º do 

CPC, REDESIGNO a audiência para o dia 30/10/2018, às 14h30min, 

oportunidade em que será ouvida a testemunha arrolada pela Requerente, 

saindo os presentes intimados, devendo a autora providenciar a intimação 

da testemunha nos termos do artigo 455, §1º do CPC. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029601-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA BORGES DE MOURA (REQUERENTE)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1029601-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLA 

APARECIDA BORGES DE MOURA REQUERIDO: FABIO JOAQUIM DE 

SOUZA PINTO Vistos. Designo o dia 26/11/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029089-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica - 

Associação com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Eduardo 

Augusto de Almeida em desfavor de Associação Residencial Flor do 

Cerrado, aduzindo que é proprietário de um lote rural no loteamento Sítio 

de Recreio Flor do Cerrado, e que em 2007 foi criada a associação 

requerida, e o autor chegou a participar das primeiras reuniões, 

entretanto, não formalizou sua participação como associado. Narra que 

constatou a falsificação de sua assinatura em diversos documentos da 

associação ré, e que por não concordar com a taxa associativa, solicitou 

a desvinculação da taxa de água, o que foi negado, sofrendo, assim, 

restrição acerca do abastecimento de água desde 2010. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

desvinculação da cobrança de consumo de água do boleto de cobrança 

da taxa associativa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os documentos realmente não foram assinados pelo autor, conforme 

afirmado na inicial, ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que 

o autor afirmou que a restrição ao abastecimento de água está sendo 

realizado desde 2010. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 13/11/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026112-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES (AUTOR(A))

PAULO JORGE DE OLIVEIRA BERNARDES (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026112-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO JORGE DE OLIVEIRA BERNARDES, MARIA ROSEANE VIEIRA 

MARQUES RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Designo o dia 26/11/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026112-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES (AUTOR(A))

PAULO JORGE DE OLIVEIRA BERNARDES (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1026112-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO 

JORGE DE OLIVEIRA BERNARDES, MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES 

RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Designo o dia 

26/11/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 
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Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029666-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029666-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Designo o dia 

26/11/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029666-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

DESPACHO Processo: 1029666-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Designo o dia 

26/11/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001494-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WASHINTON LUCAS DA SILVA E COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034391-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADAIR JOSE DE FARIAS GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027774-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA MALHEIROS (AUTOR(A))

ALEX MALHEIROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027774-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR, MARIA AUXILIADORA 

MALHEIROS RÉU: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
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pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027774-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA MALHEIROS (AUTOR(A))

ALEX MALHEIROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1027774-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR, MARIA AUXILIADORA 

MALHEIROS RÉU: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007447-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029682-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029682-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Designo o dia 

03/12/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029682-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

DESPACHO Processo: 1029682-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Designo o dia 

03/12/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784784 Nr: 38604-07.2012.811.0041

 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: GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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 
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pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784785 Nr: 38605-89.2012.811.0041

 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: NADIM AMUI JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/MT 15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349486 Nr: 19887-83.2008.811.0041

 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: RENATA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 204581 Nr: 18607-82.2005.811.0041

 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: AMAZÔNIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A - AETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA, MARIA DOS 

SANTOS PERES, UMBERTO LUIZ PAGIOLLI, EURIPEDES BALCENOR DE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1.357/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT4978, RENATA GARCIA BRUNO - 

OAB:8.695-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934257 Nr: 51564-24.2014.811.0041

 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: MAURO HENARES FILHO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, remeto estes autos à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931006 Nr: 49826-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGERBRAS PEÇAS E SERVIÇOS DE AR 

COMPRIMIDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307/O

 Código 931006

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 70/72), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1030362-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita (ADVOGADO(A))

JULIANNA FEDERICI MESQUITA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Corrijo de ofício o valor da causa (art. 292, § 3º, NCPC) para R$ 

12.000,00 (Lei nº 8.245/91, art. 58, inciso III), devendo ser procedidas as 

alterações necessárias. Julianna Federici Mesquita ajuizou a presente 

Ação de Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor Ana 

Carolina dos Santos Ferrira, ao argumento de que firmou Contrato de 

Locação de Imóvel residencial com a ré, mas ela está inadimplente com o 

pagamento dos aluguéis desde agosto/2018, além do IPTU, deixando a 

requerida, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 

59, §1º, da Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do 

imóvel. É permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de 

Despejo, entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais 

impostos pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM 

BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A 

controvérsia posta nos autos não se amolda às hipóteses de concessão 

liminar de despejo, previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, 

conquanto não seja possível o deferimento da medida com base na Lei do 

Inquilinato, nada obsta que a questão seja apreciada com fundamento no 

art. 273, do CPC. - Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar 

total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova 

inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da 

agravada, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 
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CÍVEL, julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). 

Negritei. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo 

que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a 

relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15324217) afirmando que a ré está inadimplente 

com os aluguéis. Constam ainda os documentos colacionados no 

processo, que comprovam a inadimplência de IPTU (Id. 15324225), 

demonstrando que a ré realmente não está cumprindo com sua obrigação. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que a permanência da 

ré no imóvel pode gerar mais prejuízos a autora dos que até aqui 

causados, como por exemplo, aumentar o valor da dívida. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Por outro lado, o deferimento da 

medida antecipatória está condicionado ao oferecimento de caução, em 

razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso 

porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá 

impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o bem a 

terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 

dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o 

que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela parte autora, lavre-se o termo, 

após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 13/11/2018, 12h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Visto. Ana Ferreira de Souza ajuizou de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais em 

desfavor de GEAP Autogestão em Saúde de Cuiabá/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que mantém convênio de 

plano de saúde com a ré sob n. 0101 0053 0261 0588, e que é portadora 

da patologia CID-10 1694, que diz respeito a sequelas de acidente 

vascular cerebral; que apresenta demência senil e desnutrição, sendo 

solicitado por seu médico a dieta enteral. Narra que a ré fornece há cerca 

de um ano e três meses a alimentação enteral domiciliar, mas recebeu uma 

notificação da mesma, onde comunica a suspensão a partir do dia 

27.01.2017, sob fundamento de que não se trata de medida obrigatória 

pela ANS. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

requerida a fornecer a dieta enteral à autora, no prazo de 24 horas, 

conforme prescrição médica, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a 

procedência do pedido para confirmar a liminar, e condenar a ré ao 

pagamento de R$ 37.480,00 a título de indenização por danos morais, além 

das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 4613393 consta decisão 

deferindo o pedido liminar. A contestação foi apresentada (fl. 5479146), 

onde a ré impugna a gratuidade da justiça concedida para a autora. No 

mérito, assevera que por se tratar de modalidade de autogestão, não se 

aplica o CDC; que a dieta enteral no domicílio não é um procedimento de 

cobertura obrigatória no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS. Que diante da ausência de prática de ato ilícito, não há dever de 

indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos. A impugnação à 

contestação consta no arquivo de Id. 6095775. Intimadas as partes a 

especificarem as provas (Id. 7969402), ambas pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 8065662 e 9204972). É o relatório. Decido. Não 

tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Ferreira de 

Souza em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde de Cuiabá/MT. Com 

relação à impugnação da ré acerca da gratuidade da justiça concedida 

para a autora, dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família” (Negritei). Assim, incumbe à parte ré/impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, conforme 

disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária 

poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão”. Ocorre que a ré/impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA 

- EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE 

POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 

AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O 

AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE 

PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas 

considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. Inicialmente, deve-se ressaltar que o Código de Defesa 

do Consumidor não se aplica aos contratos administrados por entidades 

de autogestão, confira-se: Súmula nº 608 do STJ: Aplica-se o Código de 
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Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão. Por essa razão, revejo meu 

posicionamento e revogo a parte da decisão de Id. 4613393 que 

determinou a inversão do ônus da prova. Ressalte-se que vige no direito 

civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo que a 

liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade 

propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato. 

Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante 

do princípio pacta sunt servanda, onde o acordo de vontade faz lei entre 

as partes. Confira-se a normativa legal do Código Civil: “Art. 421. A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. E em sede de responsabilidade civil, cumpre 

estabelecer inicialmente as disposições legais aplicáveis à espécie, a 

começar pelo artigo 186 do CC, que assim estabelece: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência o ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. No mesmo sentido é o artigo 927, do mesmo diploma ao 

estabelecer que Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Pois bem. Sem delongas, resta 

incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e, conforme 

já exposto na decisão liminar, consta-se do processo que a autora 

encontra-se diagnosticada com demência senil, acamada, com sonda de 

gastrostomia definitiva, necessitando de alimentação enteral (ID 4607160), 

e é dependente dos cuidados de terceiros para todas as atividades da 

vida diária. O médico Willian Rafael de A. Sampaio, que realiza a visita 

domiciliar da autora, relatou (documento de ID 4607160): “Desta forma, a 

paciente necessita continuar fazendo uso de dieta enteral de maneira 

contínua, caso contrário sofrerá as complicações advindas da inanição: 

(...), imunossupressão, morte.”. (Negritei). No mesmo arquivo (ID 

4607160), consta a solicitação da nutricionista Amanda C. Ribeiro, onde 

afirma: “É, portanto, imprescindível e urgente o uso de dieta enteral 

industrializada para suprir as necessidades nutricionais da paciente e 

recuperar o quadro de desnutrição instalado pela ingestão alimentar 

insuficiente por via oral”. (Negritei). A alegação da ré de que a dieta 

enteral no domicílio não é um procedimento de cobertura obrigatória no rol 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não é fundamento para 

a negativa do fornecimento, vez que a Lei dos Planos de Saúde 

(9.656/98), que dispõe sobre o chamado plano referência (art. 10), 

assevera que deve ser observado pelas operadoras como exigências 

mínimas, quando trata do atendimento por internação, a “cobertura de 

despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de 

enfermagem e alimentação;” (art. 12, inc. II, letra c) e “cobertura de toda e 

qualquer taxa, incluindo materiais utilizados” (art. 12, inc. II, letra e); e 

quando cuida do tratamento ambulatorial, a “cobertura de serviços de 

apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 

solicitados pelo médico assistente” (art. 12, inc. I, b). O serviço “Home 

Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe 

todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de 

tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos 

custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação 

hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de 

infecção. Por isso, no atendimento domiciliar da autora devem estar 

incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, alimentos 

e materiais necessitados pela paciente, nos mesmos moldes do que seria 

coberto em caso de internação hospitalar. Nesse sentido: “PLANO DE 

SAÚDE. Prestação de serviço de “home care” sem fornecimento de 

insumos. Abusividade. O atendimento domiciliar é sucedâneo da 

internação hospitalar, em cujo regime seriam disponibilizados profissionais 

de diversas áreas da medicina, fraldas, alimentação e medicamentos. [...].” 

(Apelação Cível nº 0210685-93.2011.8.26.0100, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Elcio Trujillo, V. U., J. em 11.03.2014). Negritei. O dano moral 

passou a constituir garantia constitucional (art. 5º, V e X, CF), com 

finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o aspecto 

compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos 

autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio 

evento, no qual a integridade física do autor restou atingida. Nesta senda, 

prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise 

das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da 

indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo 

constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, 

desestimular os réus, no futuro, praticarem atos semelhantes. Além disso, 

a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da 

parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os 

prejuízos causados pela ofensa. No tocante ao quantum da reparação 

pelo dano moral, deve ser considerado o critério da razoabilidade e 

proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função 

reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar 

procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já 

que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do 

ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil, mostrando-se 

razoável a fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o dano moral. Posto 

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

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial 

por Ana Ferreira de Souza em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde 

de Cuiabá/MT, para confirmar a liminar deferida no arquivo de Id. 4613393 

e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por dano moral, a ser corrigido pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Condeno ainda a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021009-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1021009-36.2016.8.11.0041 Visto. Eliene Benedita 

Montesuma de Carvalho, representada por sua curadora e Sonia Regina 

Cordeiro, qualificadas nos autos, ajuizaram Ação Declaratória de Danos 

Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito em desfavor de Banco 

Bonsucesso Consignado S/A, igualmente qualificado, alegando que 

apesar não ter sido solicitado cartão de crédito do requerido e de nunca 

ter utilizado o referido serviço, de janeiro de 2012 a março de 2014, o 

banco fez descontos em folha de pagamento da primeira autora, sem o 

seu consentimento, totalizando R$ 1.554,79 (mil, quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e setenta e nove centavos), pelo que requer, liminarmente, o 

cancelamento dos descontos na pensão. No mérito, pugna pela 

condenação do réu à repetição de indébito do valor descontado e ao 

pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das 

custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos necessários. Foi determinada a inversão do ônus da prova e 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação (Id. 4340657). A audiência de conciliação foi realizada, 

restando infrutífera (Id. 8695381). O requerido, na sua defesa, requer a 

retificação do polo passivo e alega a preliminar de decadência. No mérito, 

assegura que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou o 

produto denominado cartão de crédito, representado pelo termo de adesão 

n. 805198054, realizando saque no valor de R$ 1.224,00 (um mil, duzentos 

e vinte e quatro reais), que foi debitado no cartão em 6.4.2011, após o 

desbloqueio junto à Central de Atendimento do banco. Que é impossível a 

anulação do contrato sem a devida devolução do valor recebido, 

pugnando pela improcedência dos pedidos (Id. 8689051). A impugnação à 

contestação veio aos autos (Id. 9022573). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 9922196), manifestando (Id. 

10014913 e 10041313). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade, não havendo necessidade de dilação probatória e, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 
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Código de Processo Civil. Inicialmente determino seja retificado o polo 

passivo da demanda para que conste Banco Sucesso S/A., 

procedendo-se as anotações necessárias. É de se ressaltar, que no caso 

dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de 

relação de consumo, sendo a responsabilidade civil da requerida objetiva, 

desnecessária, portanto, a análise da culpa para sua caracterização. O 

requerido traz à tona a preliminar de decadência alegando que os 

descontos e envio das faturas tiveram início em maio de 2011, estando 

caduca a pretensão da requerente, visto que ela quedou-se inerte desde 

o primeiro desconto. Não obstante tenha fundamentado o seu pedido no 

artigo 178 do Código Civil, que diz respeito à decadência da anulação do 

negócio jurídico, é certo que o referido dispositivo não se aplica ao caso 

em análise, considerando que o pleiteado nestes autos é a indenização 

por danos materiais e morais, pelo que rejeito a preliminar arguida. Por 

outro lado, o pedido trazido à apreciação do Judiciário é uma pretensão 

indenizatória, isso é o quanto basta para definir que o prazo sub examine 

é prescricional e não decadencial. A pretensão do consumidor de 

reparação por dano decorrente de falha no serviço ou do vício do serviço 

prescreve em cinco anos, conforme definido no artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor que assim dispõe: “ Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Nesse sentido: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. MAU 

FUNCIONAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO 

ART. 27 DO CDC. DECADÊNCIA AFASTADA. 1. O pedido do autor encerra 

uma pretensão indenizatória tendo como causa de pedir o alegado dano 

moral adveniente do mau funcionamento do serviço de telefonia móvel. O 

vício do serviço pode ensejar tanto uma reclamação, sujeita a prazo 

decadencial, como uma pretensão a reparação por dano, sujeita ao prazo 

prescricional. É que o vício do serviço pode produzir dano. 2. Sem 

relevância, na hipótese, se o dano pretendido extrapola o próprio serviço 

contratado (fato do serviço) ou decorre da qualidade do serviço (vício do 

serviço). O pedido trazido à apreciação do Judiciário é uma pretensão 

indenizatória. Isso é o quanto basta para definir que o prazo sub examine 

é prescricional e não decadencial.3. A pretensão do consumidor de 

reparação por dano decorrente da falha no serviço ou do vício do serviço 

prescreve em 5 anos, conforme definido no artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor. (TJ-PE - APL: 4261832 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas 

de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 15/03/2016, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 07/04/2016)”. Quanto ao termo 

inicial da fluência do prazo de prescrição, o entendimento é que 

corresponde à data do último desconto indevido sobre o valor recebido. 

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada 

desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último 

desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional 

independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que 

ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios. No caso em 

análise, conforme afirmado pelas autoras na inicial, o último desconto 

aconteceu em março de 2014, o que inclusive não foi contrariado pelo 

requerido e desse modo, se a ação foi proposta em 23.11.2016, não há 

que se falar em prescrição. Confira-se: "EMENTA APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS 

TERMO INICIAL DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do art. 

27, do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão de obter reparação em 

vista de cobrança indevida (CDC, art. 27). Em se tratando de desconto de 

parcelas em benefício previdenciário, considera-se como termo inicial da 

contagem do prazo prescricional a data do último desconto." (TJMS. 

Apelação n. 0801318-78.2016.8.12.0045, Sidrolândia, 4ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 22/03/2017).” “E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DO ART. 27 DO CDC – TERMO 

INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO – PRESCRIÇÃO OPERADA – 

DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. O caso do consumidor que é lesado por fraude 

praticada por terceiros, que contraem empréstimo bancários em seu nome, 

enquadra-se na chamada responsabilidade por fato do serviço (CDC, arts. 

12 e 14). No caso de responsabilidade por fato do serviço, incide o prazo 

prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do 

último desconto indevido. Se entre o desconto da última parcela e a 

propositura da demanda, decorreram mais de cinco anos, encontra-se 

operada a prescrição da pretensão autoral. Torna-se desnecessária a 

manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não 

está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão 

somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a 

matéria que interessa ao correto julgamento da lide. Recurso improvido. 

Sentença mantida. (TJ-MS - APL: 08013400220158120004 MS 

0801340-02.2015.8.12.0004, Relator: Des. João Maria Lós, Data de 

Julgamento: 29/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

30/08/2018)”. No mérito, a afirmação é no sentido de que apesar de não 

haver solicitação do envio do cartão de crédito e deste nunca ter sido 

utilizado, de janeiro de 2012 a março de 2014, o banco, sem autorização, 

efetuou descontos na aposentadoria da primeira requerente, no total de 

R$ 1.554,79 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

nove centavos. O réu trouxe para os autos cópia de Termo de Adesão – 

Empréstimo Pessoal e Cartão supostamente assinado pela requerente (Id. 

8689057), faturas de cartão de crédito (Id. 8689065) e requisição de 

transferência de recursos de IF para conta de cliente (Id. 8689074), no 

entanto, a parte autora insiste em afirmar que não realizou a contratação 

do cartão de crédito. Muito embora se constate que as assinaturas 

constantes no contrato apresentado pelo requerido parece com a que foi 

aposta na procuração dando poderes ao advogado da autora e nos 

documentos da requerente, é certo que a perícia é sempre necessária 

quando a prova do fato controvertido depender de conhecimento técnico, 

mesmo porque não pode o Magistrado, que não detém conhecimentos 

grafotécnicos, atestar a inocorrência de falsidade embasado tão somente 

na similaridade entre a assinatura questionada e as outras existentes nos 

autos, como pretendido pela instituição financeira. Assim, havendo dúvida 

quanto à assinatura constante nos documentos apresentados pelo réu, 

cabia a este a prova de que o contrato realmente foi assinado pela autora, 

no entanto, o requerido ao ser intimado a especificar as provas, informou 

não possuir mais provas a produzir, deixando de demonstrar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 

373, II, NCPC). Ressalte-se que é possível que o requerido não tenha 

tomado os cuidados objetivos necessários à contratação, talvez foi 

imprudente ao não conferir os documentos ou dados apresentados para a 

realização da operação bancária, mesmo porque, conforme se vê do 

documento carreado para os autos (Id. 4164113), o cartão em questão 

não foi desbloqueado, conforme afirmado pelo réu, pressupondo que 

possa ter existido fraude e a utilização dos documentos da autora. Desse 

modo, os documentos carreados pelo requerido não são hábeis a 

comprovar que a autora tenha realizado qualquer espécie de contratação 

com o banco. Contudo, verifica-se do demonstrativo de cálculo de folha – 

ficha financeira da Sra. Eliene Benedita Montesuma de Caravalho (Id. 

4164164 e 4164135) os descontos referentes ao cartão de crédito do 

período de janeiro a dezembro de 2012 ( 12 x 72,04) e de janeiro a março 

de 2014 (40,00 + 40,00 + 14,84). Por outro lado, é importante observar, 

que apesar de constar da inicial que houve descontos referentes ao ano 

de 2013, não se verifica nos autos provas nesse sentido, não havendo 

como prosperar o pedido neste ponto. Assim, resta provada a ilicitude da 

contratação mencionada na inicial já que não provado que tenha sido a 

Sra. Eliene Benedita quem contratou os referidos serviços. Desse modo, 

configura o dano moral o desconto indevido de valores na aposentadoria 

da requerente por contratação não realizada por ela, o qual a priva de 

quantia relevante de seus rendimentos. O arbitramento da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, 

características individuais e ao conceito social das partes. No caso dos 

autos, verifica-se como razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para cada uma das requerentes, Sra. Eliene Benedita 

Montesuma de Carvalho e Sonia Regina Cordeiro, como indenização ao 

dano moral sofrido por elas, inclusive com relação a segunda requerente 

já que ela responde como curadora da Sra. Eliene. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, o pleito 

deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 42. (...) 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 
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acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.” As autoras comprovam que foi descontada da aposentadoria 

da Sra. Eliene Benedita Montesuma de Carvalho a quantia de R$ 959.32 

(novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), sendo 

certo que a realização de descontos, à mingua de fundamento jurídico, 

configura cobrança indevida e injustificada. E mais, tratando-se de relação 

de consumo, prescinde de ser judicial a cobrança, para a aplicação da 

repetição em dobro, em favor do consumidor. A sanção, no caso da lei 

consumerista, aplica-se sempre que o fornecedor (direta e indiretamente) 

cobrar e receber, extrajudicialmente, quantia indevida. A propósito: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

CANCELADO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. COBRANÇA INDEVIDA. 

ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APELO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1. Operado o cancelamento do contrato de empréstimo 

consignado, que autorizaria, em tese, as deduções em folha de 

pagamento, a realização de descontos, à míngua de fundamento jurídico, 

configura cobrança indevida e injustificada, a reclamar intervenção 

judicial. 2. Cuidando-se de relação de consumo, o fundamento para o 

pedido de repetição do indébito repousa na regra estabelecida pelo artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual 

não se mostra imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a 

existência de dolo ou má-fé, sendo bastante, para a incidência da sanção, 

a constatação de erro injustificável. 3. Apelo conhecido e desprovido. 

Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, ex vi do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 

20140111018387 DF 0101838-26.2014.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2015, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/02/2015 . Pág.: 253)”. Assim, não havendo prova 

que o desconto indevido na folha de pagamento da autora decorreu de 

engano justificável, tendo o requerido agido de forma negligente quando 

da consignação do valor referente a cartão de crédito na folha de 

pagamento da autora, entendo que deve incidir a regra do artigo 42 do 

CDC, devendo ser restituída em dobro o valor de R$ 959,32 (novecentos e 

cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), que totaliza 1.918,64 (mil, 

novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos). Posto isso, 

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

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Reparatória de Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito 

promovida por Eliene Benedita Montesuma de Carvalho em desfavor de 

Banco Bonsucesso Consignado S/A, para determinar o cancelamento dos 

descontos na pensão da requerente, referente à suposta contratação do 

cartão de crédito, condenando o réu ao pagamento em dobro da quantia 

descontada, correspondente a R$ 959,32 (novecentos e cinquenta e nove 

reais e trinta e dois centavos), que totaliza 1.918,64 (mil, novecentos e 

dezoito reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido 

pelo INPC e aplicado os juros de mora de 1%, a contar de cada desconto., 

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais que fixo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das requerentes, a serem 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 

– STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Considerando 

que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte ré 

ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do 

artigo 86 do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033217-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038861-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FERREIRA BONFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES (ADVOGADO(A))

FELIPE ZORZAN ALVES (ADVOGADO(A))

KRAFT FOODS BRASIL S.A. (RÉU)

AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038710-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA DIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032567-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TENUTA (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (RÉU)

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037483-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ABADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE FENIMAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 149 de 517



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: 1002033-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO CARDOSO (AUTOR(A))

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

JULIANA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DIOVAN STOLF (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

CARINA COUTINHO RIBEIRO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pelos Requeridos, 

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: 1001955-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001955-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

IZAIAS BELMIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VALDENOR ALVES DANTAS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002879-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003376-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLINDO FERREIRA SIMAO (AUTOR(A))

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003167-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031463-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LORRAYNNE CAROLYNNE XAVIER CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031463-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LORRAYNNE CAROLYNNE XAVIER CAMARGO, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 13/12/2018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 
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com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027929-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SALVIO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005032-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre 

a devolução do mandado de citação e certidão negativa do oficial de 

justiça juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003635-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO FELIX DE MELLO (REQUERENTE)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MARLON HUDSON MACHADO (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: 1003524-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034217-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DANHONI (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038428-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIRSON DE OLIVEIRA RIBEIRO (RÉU)

MARCEL THIAGO DAMASCENO RIBEIRO (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002118-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CAMPANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018772-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente para, no 

prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de 

direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021049-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (AUTOR(A))

TASSIA NICOLI NEUMANN HAMMES (ADVOGADO(A))

RENATA ASSIS BARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005685-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)
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ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa e manifestar quanto a petição do pleito do assistente 

litisconsorcial, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005036-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005556-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003614-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016158-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (RÉU)

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 10/12/2018, às 09h00. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOGENIL A. PEREIRA GOMES - ME (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

WANESSA ARANDA GOMES MORENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SARAIVA CIDADE (ADVOGADO(A))

FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006019-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCELO CESAR DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PORTO PRINCIPE (EMBARGADO)

 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Marcelo Cesar dos Santos 

em face de Condomínio Residencial Porto Príncipe. Consoante art. 919, § 

1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos 

relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste 

amparo legal para a atribuição do efeito suspensivo aos presentes 

embargos, visto que não houve o pedido expresso da parte embargante 

para a sua concessão. Assim, recebo os presentes embargos SEM 

EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o exequente, ora embargado, para 

impugnar os presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

do art. 920, do Código de Processo Civil. Outrossim, intime-se a parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os 

documentos que comprovem sua renda mensal e o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDESARA MARTINS DA SILVA OLIVIERA (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005936-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERI SILVA DOS SANTOS MALUF (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172902 Nr: 41269-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO DE MOURA SARAIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086901 Nr: 4676-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP, ELSON CESAR MACHADO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte requerida por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado da parte autora DIOGO GALVAN a 

devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga 

em 20/08/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de 

BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129336 Nr: 22730-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. D. TRANSPORTES DE DER. DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089040 Nr: 5730-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BRAGA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA, 

LENICE COELHO GARCIA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte requerida por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado da parte autora WELLINGTON 

CAVALCANTI DA SILVA a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, 

uma vez que fez carga em 15/08/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, 

do CPC, sob pena de BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001792 Nr: 24163-16.2015.811.0041

 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: CLOVIS LEITE JUNIOR ME, SHEILA TATIANI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA - ME, FABIO 

CESAR FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte requerida por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, ANGELA MARIA 

JULIO a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez 

carga em 07/08/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena 

de BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012443 Nr: 28565-43.2015.811.0041

 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: JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INACIO DO NASCIMENTO DIAS - 

OAB:22533/MT, JANIMARA DA SILVA GOULART - OAB:22536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte requerida por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, INACIO DO 

NASCIMENTO DIAS a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma 

vez que fez carga em 07/08/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do 

CPC, sob pena de BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094644 Nr: 8273-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZA MARIA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACERDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT, LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Euza Maria de Almeida 

Silva em face de Lacerda Silva.

Ante a extinção da Ação principal, que deu ensejo aos presentes 

Embargos, é inequívoca a desnecessidade do prosseguimento do feito.

Isto posto, resta evidente a perda do objeto.

Com estes fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código do Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005017 Nr: 25537-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACERDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - 

OAB:12817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA 
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VENANCIO LOUREIRO - OAB:12817

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução por Obrigação de Fazer ajuizada por 

Lacerda Silva em face de Euza Maria de Almeida Silva.

As partes formularam acordo conforme fls. 86/87, 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 fls. 86/87, 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 necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160369 Nr: 36085-20.2016.811.0041

 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: KJDAS, VIVIANE REGINA CAMARGO DE ARAUJO 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES 

DE MATO GROSSO, SINDICATO RURAL DE CUIABÁ, COLOSSU PARQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Vistos, etc.

Defiro o solicitado às fls. 259. Intime-se a parte requerida M. J. Diversões 

Eletrônicas para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Decorrido o prazo, certifique-se e no caso de apresentação de 

contestação, intime-se a requerente para apresentar impugnação e 

voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172970 Nr: 41292-97.2016.811.0041

 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: ISABELE NUNES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais 

e Desvio Produtivo do Consumidor c/c Perdas e Danos e Lucros 

Cessantes ajuizada por Isabele Nunes Almeida em desfavor de Saga 

Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.A 

requerida Ford Motor Company Brasil Ltda foi citada e apresentou 

contestação às fls. 149/185, ocasião em que suscitou preliminar de 

ilegitimidade ativa, inépcia do pedido, a impossibilidade jurídica do pedido. A 

requerida Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. apresentou 

contestação às fls. 211/218, suscitando em sede de preliminar a 

ilegitimidade passiva, inépcia da inicial. No mérito, requereram o julgamento 

improcedente da ação.Impugnação às fls. 229/239.A Ford Motor Company 

Brasil Ltda. acostou às fls. 253/256, termo de acordo firmando com a 

requerida.Passo a sanear o feito.HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes Ford Motor 

Company Brasil Ltda. e Isabele Nunes Almeida conforme fls. 253/256, via 

do qual compuseram para colocar fim ao litígio, prosseguindo o feito 

quanto a Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.(...)DECLARO saneado 

o presente feito.Fixo como ponto controvertido a existência do 

problema/vício alegado; danos sofridos em razão da paralisação do 

veículo para os reparos e dos problemas apresentados; ocorrência e 

extensão do dano moral, material e imaterial alegado; nexo de causalidade 

entre os danos alegados e a conduta da requerida; culpabilidade, grau de 

culpabilidade; condições/porte econômico das partes, a existência de 

negligencia e imperícia por parte das requeridas. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956726 Nr: 3423-37.2015.811.0041

 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: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SOUZA ALMEIDA - 

OAB:58.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

decisão que decretou de liquidação extrajudicial da requerida.

Decorrido o prazo, certifique-se e no caso de apresentação de 

contestação, intime-se a requerente para apresentar impugnação e 

voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995714 Nr: 21332-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JULIANA 

ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, JULIANA 

ZAFINO ISIDORO FEREIRA MENDES - OAB:12794-B, JULIANA ZAFINO 

ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

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

OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão de fls. 239, a fim de evitar futura arguição de 

nulidade, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias acerca dos documentos acostados pela autora, pleiteando o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1025996 Nr: 34802-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, UNIMED CUIABÁ 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL INFANTIL E 

MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:15.441/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 
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OAB:19486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos, etc.

 O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro 

dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

denunciada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pelas partes, pleiteando o que de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275795 Nr: 291-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, ELLIN 

DE CASSIA MENDONÇA BERTOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/DF 39.272

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada por João 

Henrique de Paula Alves Ferreira e Ellin de Cássia Mendonça Bertolino 

Ferreira em desfavor de Brookfield Centro Oeste Empreendimentos 

Imobiliários S/A e MB Engenharia SPE 039

As partes formularam acordo conforme fls. 105/106, 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 fls. 105/106, 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 necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985644 Nr: 16589-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA, FRANCISCO FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 16.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

Mineração Rio Manso Ltda. em desfavor de STER Engenharia Ltda.

As partes formularam acordo conforme fls. 137/139 requerendo a 

suspensão do feito até o pagamento integral das parcelas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 137/139, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

Os autos ficarão suspensos até março de 2019, ocasião em que as 

partes deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123592 Nr: 20282-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA JURINICK LEHNEN, LUIZ NELSON LEHNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LEHNEN - OAB:21860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar a 

procuração.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126761 Nr: 21637-42.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO NUNES DE SIQUEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA CAMPOS 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 19.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:OAB/MT 9.172-B, Dr. José Eduardo Polisel 

Gonçalves - OAB/MT 12.009 - OAB:, Escritório de Advocacia Oliveira 

Coutinho e Polisel Advogados S/C - OAB/MT 355 - OAB:

 Vistos, etc.

 Ivo Nunes de Siqueira ajuizou em sede de plantão a presente Medida 

Cautelar em Caráter de Urgência com pedido de liminar em desfavor da 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

As partes formularam acordo conforme fls. 239/241 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 fls. 239/241, 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 necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032936 Nr: 38086-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMCDF, CARMEN LUCIA DE CAMPOS COLETA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a juntada do laudo pericial às fls. 155/164 e tendo em vista o 

comprovante de depósito às fls. 169/170, expeça-se o competente alvará 

da quantia depositada em favor do Perito.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061261 Nr: 51543-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES

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

SEGUROS S.A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 187, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021565 Nr: 32701-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA, GILDO MOTTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298-A, Edmar Alves de Azevedo Jínior - 

OAB:13952/B-MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelos 

requerentes, ora apelantes, ato contínuo, procedo às intimações dos 

apelados, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031665-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CLAUDICLEIA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031665-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAUDICLEIA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 13/12/2018, às 08:30horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025490-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025490-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MARCELO 

WAGNER DA SILVA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

MARCA HONDA, modelo NXR 160 BROS ESDD, placa QBC0664 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 
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ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025484-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025484-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: RAFAEL WILLIAN DE MIRANDA Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o contrato acostado aos autos 

encontra-se mal dimensionado, não sendo possível efetivar sua leitura 

integral, uma vez que encontra-se ilegível em algumas partes. Desta 

forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para substituir tal documento, 

sob pena de arcar com as consequências de sua desídia. Após, 

concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029724-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

ROBERTO VIDAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029724-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO VIDAL RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 12 

de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028980-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE AMARAL COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028980-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: VICENTE AMARAL COELHO Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 12 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024081-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))
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CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MENDONSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024081-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

ODAIR MENDONSA DA SILVA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 

que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Tratam-se os autos 

de ação de busca e apreensão ajuizada por CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em face ODAIR MENDONSA DA 

SILVA. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o 

juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e 

apreensão n° 1002691-34.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 06 de fevereiro 

de 2018 e extinta aos 23 de abril de 2018 sem resolução do mérito com 

fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. 

Desta feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a 

presente ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas 

de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015207-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APICE ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015207-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: APICE 

ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Da analise dos autos é possível vislumbrar no ID. 13477871 que a 

notificação cartorária enviada no endereço do contrato foi devolvida com 

a informação “mudou-se”, desta feita INTIMO a parte autora para, em 15 

dias comprovar a constituição da devedora em mora, por meio de protesto 

do título via edital. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO 

DEVEDOR EM MORA. PROTESTO DO TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL 

INCERTO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. POSSIBILIDADE. MORA 

COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A comprovação da mora do 

devedor efetivada antes das alterações introduzidas pela Lei 13.043/2014, 

na hipótese de alienação fiduciária, deve ocorrer por meio de notificação 

enviada por Cartório Extrajudicial ou através do protesto do título, 

aplicando-se as disposições constantes do Decreto-Lei 911/69 vigentes à 

época em que o devedor foi constituído em mora. II - Não sendo possível a 

intimação pessoal do devedor, resta autorizada a intimação por edital 

acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 10702130056493001 MG, 

Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/06/2015, 

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2015) 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030007-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030007-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES 

SANTOS Vistos. Da analise dos autos é possível vislumbrar no ID. 

15294717 que a notificação cartorária enviada no endereço do contrato 

foi devolvida sem informação do motivo, portanto, não esgotados os meios 

para regular constituição em mora, desta feita INTIMO a parte autora para, 

em 15 dias regularizar, sob pena de extinção, posto se tratar de 

pressuposto processual de continuidade válida da ação. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

PROTESTO DO TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA 

EDITAL. POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015) Faço constar que o protesto via edital, somente é 

permitido após a frustração da tentativa de localização pessoal. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030342-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO ESTEVAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030342-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: LUCIO ESTEVAO DA 

SILVA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030278-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030278-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS S/A, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA 

Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030272-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030272-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FAGNER DE 

MEDEIROS SANTANA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência 

de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030029-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030029-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: ROSE HELENA LESCANO Vistos. Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029982-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

FERNANDO HENRIQUE DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029982-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, MARLENE DE 

BRITO BALBINO, FERNANDO HENRIQUE DE BRITO BALBINO, GUILHERME 

AUGUSTO DE BRITO BALBINO Vistos. Da análise dos autos, constata-se 

que a Carta Precatória não se encontra devidamente instruída, razão pela 

qual, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir 

corretamente a missiva, salientando que a mesma deverá vir 

acompanhada do despacho judicial, do instrumento do mandato conferido 

ao advogado, bem como da cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e 

IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito 

de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Em caso de inércia do exequente por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, 

proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030673-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MILANELLO ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030673-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: GUSTAVO MILANELLO ROCHA CAMPOS Vistos. Deverá 

o requerente promover ao depósito de diligência no prazo de 15 dias, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Em caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 
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homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

Cumprido, proceda-se, valendo a cópia de deprecada de mandado. Tudo 

cumprido, devolva-se a missiva ao juízo de origem. Cumpra-se. CUIABÁ, 

17 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028423-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABER MIGUEL SOSA RODRIGUEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028423-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABER MIGUEL SOSA 

RODRIGUEZ Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas 

foram devidamente recolhidas. Vistos. Intimo a parte autora para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Após o cumprimento 

da determinação retro, proceda-se como abaixo segue. Tratam os autos 

de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, visando à 

apreensão do bem FORD/ NEW FIESTA, PLACA 8XL2500. Ante a juntada 

dos documentos necessários, nos termos do art. 3º, § 12, Decreto-Lei n° 

911/1969, DEFIRO o pleito de ID 15031390. Desta feita, expeça-se 

mandado de busca e apreensão ao endereço: R 5, 5, QD 79, TANCREDO 

NEVES, CUIABA/MT - CEP: 78053-560. Sem prejuízo, expeça-se oficio ao 

juízo de origem com o intuito de informar quanto a Busca e Apreensão 

determinado nestes autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 3629-47.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER NOROESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTEMBERG JOSÉ DA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Junte-se o ofício encaminhado pelo Detran, protocolo 238345 de 

07/03/2018.

Em que pese a informação prestada pelo advogado da instituição 

financeira às fls. 119, observo que este não comprovou ter sido 

descredenciado, não havendo a constituição de novo advogado pela parte 

credora.

Desta feita, certifique se houve o cumprimento do disposto às fls. 114 pela 

parte interessada e, em caso negativo, arquivem-se os autos, conforme 

contido ao final daquele “decisum”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 74023 Nr: 3565-37.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ALTA 

FLORESTA LTDA, JOSE LUIZ SALUSSOGLIA, NAVÍLIO PEDRO BOSI, 

ISRAEL ANTONIO MILANEZ, DAIR DEITOS, GERALDO PAPPINI, JOSENELY 

SIMÓES DA FONSECA DOMICIANO, ANTONIO DONIZETE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda a correção visto se tratar de execução e não cumprimento de 

sentença.

No mais, ante a certificação do decurso do tempo de fls. 492, INTIMO o 

exequente para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, 

manifestando-se sobre o retorno da missiva de fls. 217/485, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para extinção, haja 

vista a devolução do A.R de fls. 491.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1133514 Nr: 24398-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 Vistos etc...

Compulsando os presentes autos, tenho que o requerido compareceu em 

juízo, noticiando que o bem foi apreendido em processo perante a 4ª VEDB 

e após purgação da mora este lhe foi restituído, não concordando o 

credor com o valor da purga, porém, a sentença foi confirmada em grau 

recursal, estando em fase de cumprimento de sentença - autos código 

831430.

Do fato acima, denota-se a impossibilidade de conversão da ação em 

execução, por ausência de título executivo, ante a inconsistência do valor 

devido, que inclusive pode ser reclamado na fase processual, supra 

mencionada, bem como, o montante perseguido na inicial de busca e 

apreensão, torna-se controvertido, diante da própria afirmação da Omni de 

que o bem foi vendido em leilão, enquanto no processo da 4ª VEDB, 

tem-se que foi devolvido ao devedor.

Diante desses fatos, intimo a autora para manifestar em 15 dias, sobre os 

argumentos de fls.25/28 e documentos de fls.30/37, sob pena de 

acolhimento dos argumentos do requerido.

Cumprido o ato acima e manifestado a autora, com apresentação de 

documento novo, intime-se o réu para manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392785 Nr: 28232-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL E CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 100, pois, apesar do 

artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável(...)Desta feita, expeça-se mandado de 

citação e demais atos, a ser cumprido no endereço: Rua Dois Mil e 

Quatrocentos, Nº 06, Quadra 46, Bairro: Jardim Imperial, nesta cidade.Para 

tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.CASO A DILIGÊNCIA 

RETORNE INFRUTÍFERA, em celebração ao princípio da celeridade 
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processual, proceda-se a citação editalícia, 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.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 86386 Nr: 396-81.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante transcurso do tempo desde a interposição da presente ação (45 

anos) e suspensão de 14 anos, intimo o exequente para que se manifeste 

acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, 

sob pena de anuência tácita.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 191381 Nr: 3711-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO SIMÃO 

DE FREITAS - OAB:8862/MS, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5776/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT, SILVIA 

VALÉRIA P. SCAPIN - OAB:7069 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por ITAU SEGUROS S/A em face de 

GERIS ALVES.

Desde o ano de 2016 o exequente vem sendo intimado para depositar 

diligência, a fim de possibilitar a distribuição do mandado de intimação da 

devedora, contudo, quedou-se inerte, evidenciando o seu desinteresse no 

prosseguimento da ação.

 Desta feita, tratando-se de direito disponível, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 321305 Nr: 22994-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CAPISTRANO ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Embargos do Devedor ajuizado por EDNA 

CAPISTRANO ALENCAR DE OLIVEIRA em face de BANCO DA AMAZONIA, 

ambos qualificados nos autos em referência.

Na petição de fls. 278 Banco informou a liquidação dos contratos firmados 

entre as partes, pleiteando pela extinção do feito.

Assim, às fls. 280 Edna foi intimada para se manifestar acerca do 

requerimento do Banco, sob pena de anuência tácita ao pleito, 

quedando-se silente, como se vê às fls. 282.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTO estes Embargos do Devedor 

formulado por EDNA CAPISTRANO ALENCAR DE OLIVEIRA em face de 

BANCO DA AMAZONIA, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420054 Nr: 6144-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIACY ARRUDA JAUDY DE ARAUJO ME, 

ELIACY ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO, NIVALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se de processo de execução protocolado em 02/2010, com citação 

em 10/2010, penhora em 06/2012 e até a presente data não foram os 

devedores intimados desse ato, por inércia do credor, que apesar de 

intimado via DJE e AR, não cumpriu seu mister, apenas juntando 

substabelecimentos e guias (108v e 110v) em total desconformidade com 

as normas do TJMT, evidenciando desinteresse no deslinde da ação.

Assim, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção do feito e baixa da penhora realizada sobre o imóvel 

indicado na exordial.

Após, expeçam-se mandados de intimação da penhora realizada sobre o 

imóvel matriculado sob o nº 55.400 de propriedade dos executados, a 

serem cumpridos nos endereços: Rua Cel João Lourenço de Figueiredo, 

Nº 01, Quadra 03, Bairro: Jardim Tropical, bem como na Avenida Ipiranga, 

Nº 255, Edifício Dunhill, Apto 1002, Bairro: Goiabeiras, ambos nesta 

cidade.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Por fim, faço constar que pedido diverso do acima, inclusive, dilação de 

prazo, darão azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227437 Nr: 34678-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO, MARIA JOSÉ 

POUSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1.585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:7684, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 Vistos, etc.

 Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1306535, datado de 28/05/2018) concernente em requerimento de 

homologação do cálculo de fls. 83/94.

Os executados requereram a suspensão do feito para tentativa de acordo 

entre as partes, todavia, a Poupex no pleito acima, protesta pela 

homologação do cálculo não impugnado, além da inexistência de avença 

concretizada, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o requerimento de fls. 

116/118 e HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 64/72.

Assim, nos termos do artigo 6 da Lei n.5.741/71, determino a venda do 

imóvel hipotecado em praça pública, por preço não inferior ao saldo 

devedor, que deverá ser apresentado pela credora no prazo de 15 dias.

Com esse nos autos, encaminhe-se o bem a Central de Praça e Leilão, 

intimando-se os devedores por meio de seus advogados.

Se não houver licitante na primeira praça, será o imóvel adjudicado à 
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exequente, ficando os executados exonerados do restante da dívida, 

ressalvada, entretanto, a faculdade de remir o imóvel, mediante depósito 

em juízo, até a assinatura do auto de arrematação, de importância que 

baste ao pagamento da dívida e acréscimos.

Por fim, considerando a disposto na certidão de fls.55, de que os 

devedores mudaram, expeça-se mandado de intimação dos atuais 

moradores no apartamento penhorado, para desocupação no prazo de 30 

dias, observando, que empós, será deferido o uso de força policial para 

esse desiderato, DEVENDO a exequente depositar as diligências no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343633 Nr: 13884-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO CENTER SAKURA LTDA, ELOI 

RODRIGUES VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolos nº14/08/2018, datado de 881979/2018 e 947499/2018 de 

28/08/2018).

 Defiro o pedido de fls.102, portanto, expeça-se mandado de intimação da 

esposa do devedor, concernente a penhora dos bens imóveis.

Assim, intimo o Exequente para depósitar a diligência, no prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, deverá trazer a matrícula atualizada dos imóveis e a 

planilha atualizada do débito.

CUMPRIDO os atos acima, ante o decurso do tempo, determino a 

realização de nova avaliação do bem (2008), assim, expeça-se o 

necessário mandado de avaliação do bem imóvel indicado às fls. 53 – 

matrículas nº 28.329 e 28.330, nos termos dos artigos 870 e 873, inciso II, 

do Código de Processo Civil/2015.

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promover ao 

depósito das diligências para o cumprimento dos mandados expedidos 

(avaliação e intimação quanto aos executados) nestes autos, 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).

 Com esses nos autos intime-se o devedor por meio de seus advogados, 

para manifestar querendo em 15 dias.

Ademais, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo e/ou 

qualquer outra medida protelatória, sob pena de extinção por manifestou 

desinteresse.

Após, tudo cumprido, sem recurso, remetam-se os autos à Central de 

Hasta Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772813 Nr: 25931-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E X DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, JOÃO 

EUDES XAVIER DOS SANTOS, CLODUALDO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 92, haja vista que o único bem desembaraçado 

localizado por meio da pesquisa ao sistema Renajud foi fabricado no ano 

de 1993, razão pela qual, se enquadra nos termos do artigo 836 do Código 

de Processo Civil (extrato em anexo), senão vejamos:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. (...)”

Quanto aos demais, por estarem com alienação fiduciária, portanto, 

pertencente a terceiro e, de consequência, não são passíveis de penhora, 

já que não podem ser levados à leilão, resta-lhe a anotação premonitória, 

por sua conta e risco.

Desta feita, intimo a exequente para indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da exequente, suspendo 

a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos 

do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851972 Nr: 54845-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S/C

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

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

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ....Quanto ao ponto, faço constar que é evidente que a atualização 

(correção monetária) da verba honorária, que tem como base o valor da 

causa, computa-se da data do ajuizamento, conforme o disposto na 

Súmula/STJ 14, que dispõe que “arbitrados os honorários advocatícios em 

percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do 

respectivo ajuizamento”.Todavia, os juros de mora devem ser computados 

apenas do trânsito em julgado, senão vejamos:..Faço constar que os 

autos código 29688, que tramitam neste juízo e encontram-se conclusos 

neste gabinete, foram distribuídos aos 02/08/2001, com valor da causa de 

38.733,77 (fls. 79), e certidão de trânsito em julgado lançada naqueles 

autos aos 27/04/2012 (fls. 911).Desta sorte, determino aos credores que 

apresentem o correto cálculo de atualização do débito, qual seja, de 4% 

do valor da causa, atualizado apenas com correção monetária pelo INPC 

de 08/2001 (data de sua distribuição) até 04/2012 (trânsito em julgado) e, 

a partir de então, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.Com 

o cálculo nos autos, intime-se a instituição financeira para manifestação 

em 15 dias.Após, conclusos para homologação do valor e ordem de 

expedição de alvará.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370479 Nr: 6901-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCY MARIA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, proceda-se à juntada da petição constante da capa dos 

autos (Protocolo nº 32565/2018, datado de 18/01/2018).

Em segundo lugar, INDEFIRO o requerimento de cessão constante da capa 

dos autos por ausência de comprovação, observando que atua o Fundo 

de forma temerária, ingressando e se manifestando no caderno 

processual, sem a devida cessão, inclusive, com vários indeferimentos, 

nesse sentido, salientando que a repetição do ato, dará azo a aplicação 

da multa do artigo 77 do CPC, independentemente de novo 
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substabelecimento.

 Ademais, INTIMO o Banco nos termos da decisão de fls. 116, bem como 

para que faça prova de sua eventual alegação, evitando mera ilação, sob 

pena de extinção:

 “(...)compulsando os autos, vê-se do contrato que a executada fez a 

opção do seguro prestamista (fls. 23) que tem por finalidade precípua 

assegurar a quitação da dívida do segurado em casos de morte e 

invalidez permanente por acidente, desta feita, intimo o exequente para 

que se manifeste-se no prazo de 15 dias, comprovando de que o débito 

não foi quitado pelo seguro em comento. Tudo sob pena de extinção.(...)”

Intime-se o Banco via correio com A.R para que se manifeste, sob a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 363985 Nr: 1429-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO - ME, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO, SIMONE LEISER SABO DE OLIVEIRA, SUZANE AUXILIADORA 

SABO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, SIMONE LEISER SABO DE OLIVEIRA Pona - 

OAB:10672, YTALO AUGUSTO PONA - OAB:12839-E

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 268185/2018, datado de 14/03/2018) requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 dias para formulação de um acordo.

O Banco requereu a expedição de certidão nos termos do art. 828 do 

Código de Processo Civil/2015, contudo, tal pedido deve ser feito 

diretamente na Secretaria desta Vara Especializada, com o efetivo 

recolhimento da taxa no sítio do e. TJMT.

Consigno que o executado informou às fls. 144 que o apartamento de 

matrícula nº 82.967 se trata de bem de família, além do que, o mesmo se 

encontra com alienação fiduciária, conforme se vê às fls.119/120, 

portanto, pertencente a terceiro, visto que resta ao devedor somente a 

posse, o mesmo ocorrendo com os veículos encontrados via Renajud, 

portanto, INDEFIRO a sua penhora, restando, por conta e risco da parte a 

averbação premonitória.

Ato continuo, não obstante ao requerimento de dilação realizado pelos 

executados (capa dos autos), vê-se que já houve o transcurso do tempo, 

razão pela qual o requerimento sobejou prejudicado.

Ademais, intimo o Banco para que traga aos autos o cálculo atualizado da 

dívida, bem como, indique bens passíveis de penhora, salientando que 

aquele de fls.113 é uma garagem, comprovando que não se adequa ao 

artigo 836 do CPC, no prazo de 15 dias.

Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 116851 Nr: 505-08.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIDORA DE ARROZ PERDIGÃO LTDA, 

EVERALDO CAMPOS MELO, SILVINO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaís Fátima dos Santos - 

OAB:7.424-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626/MT, IVONE FONSECA DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 2.307

 (...) Em primeiro lugar, vislumbra-se que a presente ação foi interposta em 

15/08/1988 (02 vº) com o recebimento da ação em 20/09/1988 (fls. 11) e 

citação em 25/10/1988 (fls. 18), ocasião em que houve a interrupção do 

prazo prescricional. Nota-se dos autos que o Banco não obstaculizou a 

marcha processual e, vêm tentando receber seu crédito até a presente 

data, contudo, sem sucesso. Quanto a inocorrência da prescrição, 

vejamos: “Não opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu 

causa à paralisação do feito” (RSTJ 63/196)”. “Não ocorre a prescrição 

intercorrente quando o retardamento foi por culpa exclusiva da própria 

pessoa que dela se beneficia” (RSTJ 36/478). No mesmo sentido: JTJ 

338/69 (AI 866.957-5/0-00)”. Posto isso e por tudo que dos autos consta, 

NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade de fls. 227/244. Noutra 

senda, 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. Insta consignar que não fora realizada pesquisa quanto ao 

avalista Silvano em razão da inconsistência de dados quanto ao seu CPF. 

(...) 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. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou parcialmente 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$2.966,40 em nome de 

EVERALDO DE CAMPOS MELO, que será transferido para conta dos 

depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições da empresa 

executada (art. 854, § 3º do CPC/2015) que deverá ser intimado via DJE. 

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716404 Nr: 10286-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE MOREIRA SILVA, WAGNER REWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 Vistos etc...Por verificar o equívoco na decisão lançada no sistema 

Apolo, apontado pelo causídico da instituição financeira, procedo ao 

lançamento da decisão correta, a qual, inclusive, encontra-se acostada 

aos autos.Em primeiro lugar, INDEFIRO o requerimento concernente na 

inserção do nome dos executados no rol “dos maus pagadores”, ante a 

inexistência de comprovação que tal procedimento não foi realizado pela 

credora.De outro lado, o exequente pugnou por nova tentativa de 

localização de ativos financeiros dos executados, através do BACENJUD 

às fls. 115, o que defiro com fulcro no princípio da celeridade processual e 

efetividade, haja vista que à época da realização da pesquisa de fls. 66 o 

sistema BACENJUD não abrangia as Cooperativas de Crédito(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 2.554,74 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do CPC).Nos termos 

do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se a INTIMAÇÃO DO EXECUTADO 

WAGNER REWAY, via mandado, a ser cumprido no endereço: Rua 

Comandante Costa, Apto 08, Nº 1550, Residencial Santa Maria, Bairro: 

Centro Sul, nesta cidade, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta bancária (R$ 2.554,74) no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Para tanto, intimo a exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)Sem prejuízo, deverá ainda a exequente 

se manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou requerer o 

que entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio 

do montante penhorado via BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027600-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027600-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOSE FERREIRA BARBOZA Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Não obstante o entendimento 

desse juízo no sentido de que em caso de não localização da parte 

devedora em face de esta estar ausente no endereço indicado no 

contrato e procedido o protesto via edital, considerar-se-ia a parte 

regularmente notificada, verifica-se que a jurisprudência pátria tem-se 

firmado no sentido de que em casos como este não houve o esgotamento 

dos meios para esse desiderato. Nesse sentido: TJMT - E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 

911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE 

DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE 

TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos documento que comprove a devida constituição em mora da 

parte adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027490-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVINA DE SOUZA E SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027490-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ESTEVINA DE SOUZA E SOUSA Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Compulsando os 

presentes autos, verifico que a tentativa de notificação extrajudicial 

contida no ID 14873112 restou prejudicada, já que a entrega não pode ser 

efetivada devido ao motivo “NÃO PROCURADO”. Foi procedida então a 

notificação por meio de instrumento de protesto via edital, contudo este só 

é admitido depois de frustradas as tentativas de notificação pessoal do 

devedor. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026643-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE PAIVA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026643-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARCELO JOSE PAIVA SILVA Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta 

HONDA XRE 300, placa: QBI-1789 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 
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Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14999884. Por 

ora indefiro o pedido de bloqueio de circulação do bem objeto desta ação, 

por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026641-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026641-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CELIA REGINA DA COSTA Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CITROEN C3, 

placa: ISH-5696 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 
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desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14999380. Por 

ora indefiro o pedido de bloqueio de circulação do bem objeto desta ação, 

por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027361-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MONTEIRO LINO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027361-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VILMAR MONTEIRO LINO DE MORAES Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta HONDA XRE 

300, placa: QCA-3946 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 14890163 e 

14890169. Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e 

a Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pleito de inserção da 

presente busca e apreensão no RENAVAM por meio do sistema 

RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026636-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE ARRUDA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026636-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: TEREZA DE ARRUDA QUEIROZ Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN GOL, placa: KAJ-2911 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14999284. Por 

ora indefiro o pedido de bloqueio de circulação do bem objeto desta ação, 

por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010384-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

MOACY FELIPE CAMARAO (ADVOGADO(A))

WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WWP COLCHOES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010384-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): WANIA LAURICE NUNES DE 

OLIVEIRA, WAGNER JOSE DOS SANTOS, WWP COLCHOES EIRELI - ME 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Com fito 

de evitar nulidades futuras, intimo as partes, por meio de publicação no 

DJE, para que esclareçam se pretendem produzir outras provas além das 

constantes nos autos, e em caso positivo, especifiquem com objetividade 

o fim a que se destinam. Após, conclusos para o saneador ou julgamento 

do feito no estado em que se encontra. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1007281-54.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: VINICIUS PINCERATO FONTES DE 

ALMEIDA

REQUERIDO(A,S): AMARAL COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

CITANDO(A,S): AMARAL COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – CNPJ: 33.675.141/0001-63

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.315,46

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 
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proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 10.315,46. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2018. Suzana N. Paraguassu. Assessora

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024670-86.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE – MT.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ANDRÉ DE ASSIS ROSA

EXECUTADO: DIRCEA CAROLINA BOZZ

CITANDO: DIRCEA CAROLINA BOZZ – CPF: 926.509.701-97

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 91.259,68

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor do Executado da importância 

de R$ 91.259,68 decorrentes da Cédula de Crédito Bancário. Ocorre, 

porém, que o Executado deixou de adimplir os pagamentos a que se 

obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. . 

Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2018. Suzana N. Paraguassu. Assessora

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031631-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTENIEL AGOSTINHO DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento 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: 1031618-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DE MELO NAGATA (REQUERIDO)

NAGATA & CHRINGER LTDA - ME (REQUERIDO)

TANIA CHRINGER (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031773-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSEDU TECNOLOGIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JAMIL MARTINS LOPES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031582-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCIO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022134-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027311-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISNARA ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021097-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JOCI SANCHES (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência e trazer 
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legíveis os documentos posto com a inicial. Não fazendo comprovação, 

certificar, mantendo-se o indeferimento do benefício, devendo em cinco 

dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011819-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte a Autora providenciar a Citação da parte executada, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo a desistência da penhora, se efetivada, para surtir 

seus efeitos legais. Proceda-se o levantamento. Intime-se o autor para 

indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008801-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023139-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEY DE PINTO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc.A intimação da pessoa a ser inquirida deve ser pessoal. 

Assim, desentranhe-se mandado para intimação correta, facultando ao 

meirinho todas prerrogativas de Lei.Cumpra-se com urgência.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora indicar conta bancária para expedição do alvará, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))

TADEU CERBARO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031845-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001536-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GILCELY SANTINA VICENCIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre a retificação dos cálculos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RENATO STRELOV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017545-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELVES APARECIDO JORGE SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015415-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034110-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão aos autos, e dar 

prosseguimento ao feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1157906 Nr: 35027-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA ROSA GUIMARÃES, DIOGO 

SOARES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão do Sr. Meirinho, acostada às fls. 143/144, e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 1163-17.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BARCOS LTDA, SERGIO ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 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.: 838299 Nr: 42995-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALWIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho à fl. 272, negativa quanto à 

intimação dos executados, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116991 Nr: 17457-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. P. CONSTRUTORA, JOSÉ CARLOS PENA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS PENA DA SILVA, ADINALVA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER JOSE TEIXEIRA - 

OAB:21149/O

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho à fl. 227, negativa quanto à 

intimação dos executados, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854642 Nr: 57172-37.2013.811.0041

 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): FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA 

- ME, SUZANA BARROS RAMOS, FLÁVIO CESAR LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora providenciar a intimação 

dos dos executados acerca da penhora e avaliação formalizada às fls. 

238/241, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747700 Nr: 44955-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NYT COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, MARIANA 

SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI 

- OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora providenciar a intimação 

dos dos executados acerca da penhora e avaliação formalizada às fls. 

338/339, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091028 Nr: 6605-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:223768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora comprovar a 

Restrição Judicial Anunciada as fls.102/108, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 NOTA À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada para 

manifestar sobre o depósito de fls. 671/672, no prazo legal ..

Decisão

Decisão 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. 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, 25.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030856-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da anuência da parte autora com o depósito realizado 

nos autos, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo o que 

reclamar. Expeça-se alvará em seu favor e após, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.09.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028881-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY DA SILVA NEVES 95344314191 (RÉU)

CLEIDIANY DA SILVA NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, 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 deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

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-II 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 
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garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. 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 artigo 344 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$ 1.015,65 (um mil e quinze reais e 

sessenta e cinco 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, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1133064 Nr: 24254-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROCHA DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24175 Nr: 3917-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LOTUFO BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821819 Nr: 28007-42.2013.811.0041

 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): EDIVALDO DE ALMEIDA TERRAPLANAGEM, 

EDIVALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795369 Nr: 1701-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MORESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL 

S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESHI - 

OAB:6.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Machado - OAB:84.400 /OAB/MG, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - 

OAB:MT/24.197/A, Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223-OAB/SSP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 - Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811010 Nr: 17511-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AMARELA TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 738748 Nr: 35339-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RAIMUNDO DA ROCHA

 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:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 275338 Nr: 4542-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR

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

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

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos (...) Pois bem. Ante o inadimplemento voluntário da obrigação pelo 

Banco/executado, apesar de devidamente intimado (fl. 385), DEFIRO o 

pedido de penhora em dinheiro na Instituição indicada à fl. 383verso, até o 

valor ali indicado pelo exequente, nos termos do art. 835, I e 854 do CPC. 

1. Anexo, segue as respostas das consultas. 2. Se positivo o bloqueio, 

ordeno que a quantia contristada seja imediatamente transferida para a 

Conta Única e vinculada ao presente processo executivo, em cumprimento 

ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP. 3. Após, INTIME-SE o 

Executado, na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente, de preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para 

tomar ciência da penhora online e querendo, oferecer impugnação no 

prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757265 Nr: 9432-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING- ARRECADAMENTO MERCANTIL D/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS JUNIOR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, JULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da 

petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752815 Nr: 4685-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378

 Intimo as partes, para no prazo legal manifestarem sobre o Auto de 

Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 768539 Nr: 21438-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FÁTIMA DE 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 - Compareça a parte autora em cartório a fim de retirar Certidão de Crédito 

arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 720478 Nr: 15894-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIMAR DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 manifeste o credor em cinco dias sobre o depósito feito pela parte 

devedora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1286793 Nr: 3862-43.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO E AGROPECUARIA ROSAILINA LTDA, 

FRANCISCO PIRES DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Prima facie, defiro aos Embargantes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Apensem-se aos autos da execução de título extrajudicial n.º 

28.949-11.2012.811.0041 – ID. 775688, e intime-se o Embargado a 

manifestação em quinze (15) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819723 Nr: 25995-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORELIO DA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor em cinco dias sobre a petição do devedor de fls. 

95/96

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1106150 Nr: 13032-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRY DOS SANTOS DE SÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRE ANDRADE - 

OAB:15173, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Para as partes manifestarem sobre os calculos da contadoria no prazo de 

cinco dias

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011906-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

DENISE LENIR FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011906-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 

RÉU: BANCO GERADOR S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

DESPACHO Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000243-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELZA SOUZA JOSETT 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DESPACHO Vistos etc. Especifiquem as 
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partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019147-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação, sem a 

manifestação da parte requerente Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036074-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo a parte requerente para informar cerca do suposto acordo, bem 

como, para proceder ao ao andamento do feito,

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031751-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA APARECIDA RIBEIRO SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 1 7 5 1 - 5 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIVANIA 

APARECIDA RIBEIRO SEVERINO Despacho Vistos etc. I – Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico que o Banco 

requerente não comprovou na exordial a mora da requerida. Sabe-se que 

a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue ou 

instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de setembro 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: 1031764-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CHAVES CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031764-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARCOS CHAVES CASTRO 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, 25 de setembro 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: 1031804-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031804-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ANTONIO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de setembro 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: 1031876-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DIEGO MONTEIRO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 1 8 7 6 - 2 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO DIEGO 

MONTEIRO MORAES 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, 25 de setembro 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: 1007053-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (REQUERIDO)

JULIER SEBASTIAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007053-16.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME Despacho Vistos 

etc. Trasladem-se cópias dos comprovantes de pagamento das custas 

judiciais complementares e sentença proferida nos autos apensos, bem 

como proceda-se à alteração do valor da causa no sistema. Após, 

desapensem-se os presentes autos do Incidente de n. 

1033794-93.2017.8.11.0041. Certifique a Secretaria o necessário e 

retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027688-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

ERIKA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Espólio de José Custódio da Silva (REQUERENTE)

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (CURADOR)

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027688-18.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerido 

para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos os documentos 

questionados pelo espólio requerente na petição de Id 14015074. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 

24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032095-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032095-67.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição apresentada 

pelo banco, constante no Id 15245716. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006224-98.2018 (PJE) Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021008-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SILVANA ALVES DA COSTA GAMA (RÉU)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

EMANUEL TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

DIVONZI DA COSTA GAMA (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021008-51.2016 (PJE) Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019214-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019214-58.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido constante 

na petição de Id 13972267. Com efeito, não é dever da empresa requerida 

diligenciar neste sentido, devendo a parte autora providenciar a 

localização do bem, ou o que entender de direito. Intime-se o banco 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o andamento 

do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013118-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (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: 1018784-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007039-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELISMAR LEITE DA SILVA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032747-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. NOLASCO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005671-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URIEL MONROY (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 23944 Nr: 4632-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 898794 Nr: 28906-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER POQUIVIQUI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 962903 Nr: 6057-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO, NILTON DE 

BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO, MILTON DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

as partes Executadas não opuseram Embargos e nem comprovaram o 

pagamento do débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1015668 Nr: 30004-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FREITAS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1278621 Nr: 1448-72.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELIZA MAGALHÃES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541
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 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 carta precatória a comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 873825 Nr: 12484-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARIO DO COUTO CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769397 Nr: 22361-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA ME, PAULO 

MARIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LÁZARO GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855882 Nr: 58265-35.2013.811.0041

 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: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR 

DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093580 Nr: 7765-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE SOUSA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 379017 Nr: 14778-54.2009.811.0041

 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: ALEXANDRE FRAGA ZWICKER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO 

- OAB:146920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl. 21.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1033794-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (IMPUGNADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033794-93.2017.8.11.0041. IMPUGNANTE: SUPERMERCADO ESTRELA 13 

LTDA - ME IMPUGNADO: BANCO SAFRA S/A Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Supermercado Estrela 13 Ltda - ME, requerido na Ação de 

Reintegração de Posse apensa (n. 1007053-16.2017.8.11.0041 PJE) que 

lhe move Banco Safra S/A, interpôs a presente impugnação ao valor da 

causa atribuído pelo requerente na referida ação. Aduz que o interesse 

econômico perseguido pelo requerente está representado pelo valor do 

contrato, que alcança a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e, 

não o valor dado à causa pelo requerente de R$ 1.000,00 (mil reais), que 
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não corresponde ao que pretende em sua demanda. Por isso, deve ser 

alterado o valor dado à causa para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Devidamente intimado para manifestar, o banco impugnado compareceu 

junto ao ID 14282945, informando o equívoco ao declinar o valor da causa 

na sua exordial, efetuando a alteração do valor dado à causa e 

comprovando a complementação das custas processuais, consoante ID’s 

1428979 e 14282968. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e decido. A impugnação merece acolhida. Com efeito, à ação 

foi dado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que não corresponde com o 

valor do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) n. 

2093404, garantida com Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 

Imóvel, a integralidade das dívidas vencidas e vincendas. O Tribunal de 

Justiça deste Estado neste sentido já se posicionou: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - OBJETO - NULIDADE DE EIA/RIMA - VALOR DA CAUSA 

ALTERADO PARA REFLETIR O CUSTO DO EMPREENDIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo econômico pretendido pela parte autora, 

refletido no objeto da ação. (AI, 46781/2007, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2007, Data da 

publicação no DJE 15/10/2007) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO A SOMA DOS VALORES DOS 

CONTRATOS OBJETO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico perseguido. Em se tratando de ação anulatória de negócios 

jurídicos envolvendo vários imóveis, o valor a ser atribuído à causa deve 

corresponder a somatória dos contratos que se pretende a declaração de 

nulidade.” (AI 22423/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) 

Isto posto, julgo procedente e ACOLHO a presente impugnação e, de 

consequência, reajusto o valor da causa principal apensa 

(n.1007053-16.2017.8.11.0041 PJE) para R$ 778.558,82 (setecentos e 

setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos) que corresponde a integralidade das dívidas vencidas e 

vincendas. Ante o recolhimento das custas complementares pelo Banco 

requerente junto aos ID’s 1428979 e 14282968. Proceda-se à alteração do 

valor da causa no sistema. Sem condenação em custa e honorários face 

à natureza desta decisão. Trasladem-se cópias dos comprovantes de 

pagamento das custas complementares e sentença, para os autos 

apensos. Decorrido o prazo recursal, desapensem-se os autos e 

arquive-se o presente Incidente. P. R. Intimem-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015980-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015980-68.2017 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Wilerson Ricardo 

Martins Siqueira ingressou com Ação Ordinária de Reparação Por Danos 

Materiais e Morais Por Inexecução Contratual em face de Primo Rossi 

Administradora de Consórcios Ltda. Em relação ao pedido de gratuidade 

da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de 

Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é 

suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça postulado pela requerente. No tocante à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Cite-se a requerida 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 334 e 344 ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024043-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (ADVOGADO(A))

MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024043-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINAS PAO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME RÉU: BANCO DO 

BRASIL SA Decisão Interlcutória Vistos etc. I – Expeça-se Alvará Judicial 

para levantamento da quantia depositada nestes autos ao requerente, 

consoante informação junto ao ID 14746020. II – Aguarde-se na Secretaria 

o retorno da carta de citação expedida e enviada ao requerido, consoante 

ID 15208660. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008575-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SILVA MENEZES XAVIER (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008575-78.2017 (PJE) Sentença Vistos etc. COOPERFORTE – 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições 

Financeiras Públicas Federais Ltda ajuizou Ação Monitória em face de 

Luciene Silva Menezes Xavier, objetivando o recebimento de um crédito no 

valor de R$ 22.624,85 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos), representado pelo Contrato de Abertura de 

Crédito, constante no Id 5577914. Acostou junto a inicial os documentos 

de Id 5577911, 5577914, 5577975, 5577985, 5577994, 5578010, 5578015, 

5578021, 5578034, 5578042, 5578054, 5578060 e 5578066. Requereu a 

expedição do competente mandado monitório e, não havendo pagamento, 

a sua conversão em procedimento executivo. Devidamente citado o 
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requerido conforme avisto de recebimento constante no Id 11704247, este 

permaneceu inerte consoante certidão de Id 14185538. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 1102c, do Código de Processo Civil, converto o 

mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título 

executivo, no valor de R$ 22.624,85 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos). Condeno os Requeridos no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono 

do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fundamento nos itens “I, II, III”, do § 2º, do artigo 82, do Código de Processo 

Civil. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, 

Título II, do CPC. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a 

memória atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva. 

Proceda a secretaria às alterações necessárias. M/Cuiabá, 25 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022524-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO (REQUERIDO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALLISON AKERLEY DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1022524-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO Vistos etc. Trata-se de carta 

precatória oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta 

Floresta/MT, com a finalidade de inquirir, neste juízo, uma testemunha 

arrolada pela defesa do requerido Asiel Bezerra de Araújo. Assim, 

designo a audiência para o dia 05/12/2018, às 15h00min, primeira data 

disponível da pauta deste Juízo. Intime-se a testemunha, consignando as 

advertências legais. Intime-se o requerido, por seu patrono, via DJE, bem 

como o representante do Ministério Público, mediante vista. Comunique-se 

o Juízo deprecante. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Celia 

Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029429-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERVINO KOVALESKI (REQUERIDO)

JOAO CARLOS SCHNITZER (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1029429-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ERVINO KOVALESKI Vistos etc. 

Trata-se de carta precatória da Comarca de Marcelândia - MT, objetivando 

inquirir a testemunha Luiz Henrique de Oliveira. Designo audiência para 

inquirição da mencionada testemunha para o dia 28 de novembro de 2018 

(quarta-feira), às 10hs. Intime-se a testemunha (Luiz Henrique de Oliveira) 

arrolada pelo Autor nos moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 

455 do CPC, com a advertência de que o não comparecimento à audiência 

de instrução e julgamento, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pela despesa do adiamento (art. 455, §5º, 

do CPC). Considerando que a testemunha é servidor público, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Cientifique-se o representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 06 de setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1158996 Nr: 35506-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, REGINALDO DA SILVA ARAUJO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, LEIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL, GEAP - FUNDAÇÃO DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5.645/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:OAB - 18.355, LEANDRO DAROIT FEIL - 

OAB:OAB/DF 29.509, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 Diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as 

partes se manifestem no prazo de 15 dias se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas.

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1203142 Nr: 5617-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS NA 

ÁREA DO MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO 

NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, ISABELLE CARVALHO CURVO - OAB:22069/MT, 

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos etc.

 Diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as 

partes se manifestem no prazo de 15 dias se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas.

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 913251 Nr: 39033-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S.A - DIVISÃO PIONNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282.826/SP, SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:182679/SP, 

VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.082-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO COELHO - 

OAB:OAB/SP 258444, Cecília Margutti Passos - OAB:SP. 285.579, 

FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:OAB/SP 220280, Igor 

Glerean Melissopoulos - OAB:SP. 324.421, JONAS COELHO DA 
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SILVA - OAB:5706, Luiz Fernando Fraga - OAB:SP 158.909, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:SP. 271.599

 Vistos etc.(...) Por meio da decisão judicial de ref. 176, o Juízo determinou 

a materialização destes autos e o seu apensamento aos de códigos n. 

419706 e n. 779222, certificando-se o necessário (Ref. 176).Foi 

certificado que “... não foi possível a materialização dos autos em arquivo 

único, conforme determina o item "g" da referida decisão. Assim, foi aberto 

um chamado "SDM" para que a equipe de TI tome as providências 

necessárias para sanar o erro do Sistema Apolo” (Ref. 179 - 

SIC).Posteriormente, a Sra. Gestora Judicial certificou que “... em 

cumprimento a determinação exarada na r. decisão de fl. 176, foi solicitada 

a equipe de TI a materialização dos presentes autos em arquivo único. 

Certifico ainda que, a solicitação foi atendida sendo gerado arquivo em pdf 

com 1.327.797 folhas, assim, remeto o feito a Vossa Excelência para 

conhecimento” (Ref. 180 - SIC).A ré Du Pont do Brasil S.A. opôs embargos 

de declaração com efeitos infringentes, objetivando, em síntese, que 

sejam sanadas as obscuridade e omissões contidas na r. decisão de ref. 

176 (ref. 182). É o relato do necessário. Decido.Pois bem, considerando o 

volume considerável de laudas do arquivo único gerado, que implicariam 

na materialização de aproximadamente seis mil volumes, determino que o 

conteúdo gerado seja armazenado em mídia digital (CD), devendo apenas 

ser materializadas as decisões, manifestações das partes, certidões 

necessárias etc. Após, certifique-se nos autos que os documentos 

comprobatórios foram salvos em mídia digital.Diante dos efeitos 

infringentes perseguidos nos embargos de declaração opostos pela ré Du 

Pont do Brasil S.A. (ref. 182), intime-se a parte autora para, querendo, 

contrarrazoar, no prazo legal.Após o decurso do prazo, o que deverá ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1259611 Nr: 24269-07.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS, JOSÉ ROBSON DE 

FIGUEIREDO, WENDEL SOARES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21.323/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Vistos etc.

O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de 

conciliação, designada para 7/11/2018, às 13hs, entretanto, o réu Wendell 

Soares Sodré postula em razão da diligência infrutífera (fls. 290/291) para 

intimar a testemunha de defesa Irineu Jacinto de S. Silva, a expedição de 

ofício ao Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para a 

obtenção do endereço atual da testemunha (fls. 292/293).

É o relatório. Decido.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifico que em 6/2/2018 foi 

expedido ofício para o Comando da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, que em resposta enviou ofício n.º 801/DGP/CMMCE/GCEM/18, 

datado em 12/4/2018, informando que o sargento Irineu Jacinto dos Santos 

Silva está inativo, mediante reserva remunerada, bem como indicou o 

endereço cadastrado na ficha policial do militar, qual seja, “Av. A, 333, 

bairro Terra Nova, Cuiabá – MT” (SIC - fls. 153/154).

Aliado a isso, verifico que o endereço fornecido pelo réu Wendel Soares 

Sodré às fls. 174/175, descrito na cópia do aviso de recebimento de 

intimação da testemunha Irineu assinado por terceiro (fls.182/183) e 

diligenciado por Oficial de Justiça às fls. 290/291 é o mesmo endereço 

informado pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim, uma vez evidenciado que o endereço diligenciado foi o mesmo já 

informado pelo Comando Geral da Polícia Militar, o pedido do réu deve ser 

indeferido.

 Ante o exposto:

a)- Indefiro o pedido do réu Wendel para expedição de ofício para o 

Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelas razoes 

acima consignadas;

b)- Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a defesa do réu Wendel, 

querendo, forneça o endereço atual da testemunha Irineu Jacinto dos 

Santos Silva, ressalvando, desde já, que a ausência de manifestação, 

acarretará na devolução da presente missiva.

c) Escoado o prazo concedido no item “b”, certifique-se e, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020637-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TESLES MARTINS DIANEZ, TERSIA MARTINS DIANEZ 

PINEO, TELMA MARTINS DIANEZ, ISIS MARTINS DIANEZ, INGRID DE 

SOUZA INVENTARIADO: CLEUSA MODESTO DIANEZ Vistos etc. Tendo em 

vista que, a sessão de mediação anteriormente designada restou 

inexitosa, por ausência dos interessados que, na ocasião não haviam 

integrado a lide, visando à efetividade da justiça, designo sessão de 

mediação para o dia 29 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020637-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TESLES MARTINS DIANEZ, TERSIA MARTINS DIANEZ 

PINEO, TELMA MARTINS DIANEZ, ISIS MARTINS DIANEZ, INGRID DE 

SOUZA INVENTARIADO: CLEUSA MODESTO DIANEZ Vistos etc. Tendo em 

vista que, a sessão de mediação anteriormente designada restou 

inexitosa, por ausência dos interessados que, na ocasião não haviam 

integrado a lide, visando à efetividade da justiça, designo sessão de 

mediação para o dia 29 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)
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ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020637-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TESLES MARTINS DIANEZ, TERSIA MARTINS DIANEZ 

PINEO, TELMA MARTINS DIANEZ, ISIS MARTINS DIANEZ, INGRID DE 

SOUZA INVENTARIADO: CLEUSA MODESTO DIANEZ Vistos etc. Tendo em 

vista que, a sessão de mediação anteriormente designada restou 

inexitosa, por ausência dos interessados que, na ocasião não haviam 

integrado a lide, visando à efetividade da justiça, designo sessão de 

mediação para o dia 29 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020637-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TESLES MARTINS DIANEZ, TERSIA MARTINS DIANEZ 

PINEO, TELMA MARTINS DIANEZ, ISIS MARTINS DIANEZ, INGRID DE 

SOUZA INVENTARIADO: CLEUSA MODESTO DIANEZ Vistos etc. Tendo em 

vista que, a sessão de mediação anteriormente designada restou 

inexitosa, por ausência dos interessados que, na ocasião não haviam 

integrado a lide, visando à efetividade da justiça, designo sessão de 

mediação para o dia 29 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001580-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

SONIA MARIA DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

SAULO VINICIUS DE ALENCAR LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO LAURINDO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALENCAR BORGES ATHAGAMI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1001580-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCILENE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: FABRICIO ALENCAR BORGES ATHAGAMI Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Alimentos, proposta, 

perante este juízo, por Lucilene Alves de Souza, em face de Fabrício 

Alencar Borges, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

demandante que, as partes contraíram matrimônio, na data de 12 de abril 

de 2013, sob o regime patrimonial da comunhão parcial de bens, do qual 

adveio uma filha e não foram adquiridos bens partilháveis. Afirmou que, o 

único imóvel adquirido, após o casamento, se deu com recursos 

exclusivos, provenientes da venda de imóvel, localizado na cidade de 

Cuiabá, sendo que o registro, em nome do requerido, foi necessário já que 

o financiamento se deu em seu nome, em face da negativação do próprio, 

contudo, as parcelas que se sucederam, assim como, a de entrada foram 

e são, integralmente, custeadas pela mesma. A inicial foi acompanhada 

por cópia dos documentos pessoais, da certidão de casamento – id. 

4651817 e do contrato particular de cessão de direitos e outras avenças, 

que teve como objeto um imóvel, localizado no município de Cuiabá – id. 

4651848. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 4661471, que 

deferiu a gratuidade processual, fixou alimentos provisórios à infante, 

designou audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação do 

requerido. Audiência de tentativa de conciliação inexitosa, em face da 

ausência de citação do requerido – id. 6668201. O requerido se habilitou 

nos autos, pugnando por prazo, para a apresentação de contestação e 

juntando instrumento de mandato no id. 8262575. No id. 9183270, foi 

designada nova data para a realização de audiência de tentativa de 

conciliação, que foi redesignada no id. 9446682. Em audiência de 

conciliação as partes realizaram um acordo quanto ao divórcio, guarda e 

alimentos à filha em comum, nos termos constante do id. 10026038, 

entretanto, conforme se observa, não se conciliaram quanto à partilha do 

bem imóvel. O ilustre Ministério Público se pronunciou no id. 10506717, 

favoravelmente à homologação do acordo e julgamento parcial de mérito. 

A autora se manifestou no id. 10811280, informando que o requerido 

realizou a venda do ágio do imóvel, registrado em seu nome, pelo valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), razão pela qual, pugnou pelo bloqueio da 

transferência do contrato, perante à Caixa econômica Federal. Foi 

proferido julgamento parcial de mérito, nos termos da decisão de id. 

10816638, que homologou o acordo realizado pelas partes, determinou o 

prosseguimento da ação, quanto a partilha do bem imóvel e a expedição 

de ofício à Caixa Econômica Federal, para bloqueio do contrato de 

financiamento em nome do requerido, para transferência para terceiros, 

designando data para realização de sessão de mediação. No id. 

11377314, consta certidão de que não houve apresentação de 

contestação pelo requerido. O requerido se manifestou no id. 11414253, 

sustentando, em síntese, que o imóvel pertence exclusivamente ao 

requerido, já que adquirido antes do casamento e por estar registrado em 

seu nome. Defendeu, ainda, que em sendo reconhecido o direito da 

requerente à partilha, deverão ser partilhadas as dívidas, oriundas do 

imóvel, que alcança a quantia de R$ 82.094,27 (oitenta e dois mil noventa e 

quatro reais e vinte e sete centavos) – id. 11414263, referente ao contrato 

de financiamento e outras. A matrícula do imóvel em questão consta do id. 

11414263, da qual se extrai o registro, realizado na data de 01 de julho de 

2013, do contrato de alienação fiduciária em garantia, datado de 

30/04/2013, em nome do requerido. Sessão de mediação restou inexitosa, 

nos termos constante do id. 12221591. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A questão ainda pendente de apreciação por este juízo, se refere ao 

direito à partilha do imóvel de matrícula nº. 245.730, já que quanto ao 

divórcio, guarda da infante e alimentos, já houve julgamento parcial de 

mérito. Infere-se das provas trazidas aos autos que, o casamento das 

partes foi celebrando na data de 12 de abril de 2013, o que se extrai da 

certidão de id. 4651817, regido pelo regime patrimonial da comunhão 

parcial de bens. Segundo dispõe o art. 1.658, do Código Civil, 

comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do 

casamento, com as exceções dos artigos que o seguem. No caso em 

concreto, o imóvel foi adquirido onerosamente, na data de 17 de junho de 

2013, pelo requerido, conforme registro constante da matrícula, sendo 

certo, portanto, que sua aquisição sobreveio ao casamento, razão pela 

qual integra a comunhão. Poderia uma das partes comprovar que o imóvel 

foi adquirido com valores exclusivamente pertencentes a um deles, em 

sub-rogação de bens particulares, entretanto, embora as alegações 

levantadas, não apresentaram nenhuma prova capaz de afastar a 

comunicabilidade do bem. Como não poderia ser diferente, partilham-se 

não somente os bens adquiridos na constância do casamento, como 

também as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, no caso 

dos autos, as dívidas decorrentes do contrato de financiamento do imóvel 

e das despesas condominiais, enquanto servia à moradia do casal. Por se 

tratar de imóvel, à mingua de acordo quanto à sua destinação, caberão as 

partes buscar a melhor alternativa para a resolução do condomínio que se 

instalou, seja por meio da venda do imóvel, visando a amortização do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 181 de 517



financiamento, e eventual partilha dos valores remanescentes, ou, ainda, 

pela venda do ágio que, ao que parece, já conta com interessados neste 

sentido, lembrando que a não resolução da questão poderá levar o imóvel 

à leilão público, já que é a garantia de pagamento da dívida, o que trará 

ainda mais prejuízos às partes. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para determinar a partilha dos direitos decorrentes 

do imóvel, de matrícula nº. 245.730, adquirido na constância do casamento 

entre os cônjuges, assim como, das dívidas contraídas em benefício da 

entidade familiar. CONDENO as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na proporção de 50% para cada, em face da 

sucumbência recíproca. FIXO honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da meação de cada parte, a considerar o proveito econômico obtido. 

Consigno que, em face da gratuidade processual concedida à parte 

autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações, a teor do que 

dispõe o art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

procedam-se às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1023482 Nr: 33640-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANISE DE MOURA ARAUJO, MARIANGELA RAMOS 

DE ARAUJO LIMA, CARLOS ADRIANO DE ARAUJO, ADELINA ANGELICA 

DE ARAUJO, ANA CLÁUDIA DE ARAUJO BRUGGER, CELSO LUCIANO DE 

ARAUJO, ALESSANDRA GOMES FERREIRA, HEMILE MENDES ARAUJO, 

PEDRO HENRIQUE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CRISTINA ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os advogados das partes Mariangela Ramos de Araújo Lima 

e Adelina Angélica de Araújo, não estavam cadastrados quando da 

publicação da decisão de fls. 616, razão pela qual faço a sua 

republicação. Código 1023482 Vistos etc. Percebe-se que os herdeiros 

não realizaram o desconto da parcela já levantada por Adelina Angélica de 

Araújo e por Mariangela Ramos de Araújo, conforme constou na decisão 

de fl. 563vº. Diante do exposto, INTIMEM-SE Mariangela Ramos de Araújo 

Lima e Adelina Angélica de Araújo, na pessoa de seus advogados, para 

que informem a quantia remanescente para levantamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Na sequência, INTIMEM-SE os herdeiros Raquel Cristina 

Araújo Silva e Genésio Machado Araújo, para que se manifestem, em 05 

(cinco) dias. Após, ante a existência de interesse de incapaz, Pedro 

Henrique Araújo (fl. 607vº), dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual para pronunciamento, quanto ao pedido de liberação da 

quota-parte pertencente à Haroldo Araújo (fls. 594/596). Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá-MT, 10 de setembro 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.: 1110770 Nr: 14986-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNDC, EDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHÃO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Código nº 1110770

Cuiabá -MT, 24 de setembro de 2018, às 17:00 horas.

PRESENTES

MMª Juíza de Direito: Drª Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian

Conciliador: Rodrigo de Melo Lara

Defensor Público: Rogério Borges Freitas

Advogada Requerente: Drª Dulce Helena Gahyva

 Aberta a audiência, constatada as presenças supra e, ausência das 

partes, pela MMª Juíza foi assim deliberado: Vistos etc. Suspendo o 

presente ato, para que, sua continuidade tenha lugar, no próximo dia 06 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas. A intimação das partes se dará por 

meio da culta advogada e do nobre Defensor Público. Os presentes saem 

devidamente intimados. Nada mais. Eu (Rodrigo de Melo Lara) conciliador, 

o digitei.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Rodrigo de Melo Lara

Conciliador

Rogério Borges Freitas

Defensor Público

Drª Dulce Helena Gahyva

Advogada Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1032744 Nr: 37956-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC, NAC, OISC, MAC, IASC, MCC, SAC, AC, JCC, 

GTCC, MRC, CMC, OLC, IJDAC, LMDMF, MLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha dos 

bens e direitos deixados por MARIA HELENA CORADINI, com fundamento 

nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.Transitada em 

julgado esta decisão, após o recolhimento das custas, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha, nos termos acordados, incluindo os direitos decorrentes 

do contrato de promessa de compra e venda, cuja cópia consta às fls. 

330/333, assim como, alvará para levantamento dos valores depositados 

em conta judicial, transferindo-os para a conta informada à fl. 436.Na 

sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC.Após, 

procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos independentemente de nova determinação.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015432-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ DE ANDRADE (INVENTARIADO)

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015432-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDILENE CAVALCANTE 

DE ALMEIDA MARCHI INVENTARIADO: MARIO LUIZ DE ANDRADE Vistos 

etc. As primeiras declarações constam do id. 14231371. Na sequência 

consta emenda às primeiras declarações no id. 15406936, na qual a 

inventariante pugnou pela inclusão do veículo Fusca, noticiou a suposta 

prática de fraudes e desvio de receitas, realizadas pelo sócio das 

empresas, em prejuízo ao espólio, pugnando, em decorrência, por seu 

afastamento da administração das mesmas, pela apresentação dos 

documentos contábeis das empresas, referentes à movimentação 

financeira dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, pela vedação ao acesso 

do sócio ao interior da empresa e exercício dos atos de gestão e, em 

caráter subsidiário, para que o sócio se abstivesse da prática de atos 

fraudulentos em detrimento do espólio, devendo a gestão ser praticada em 

conjunto. Ademais, na mesma petição, a inventariante pugnou pela 

inclusão das empresas C.L Restaurante Ltda e MQ de Andrade Ltda no 

acervo dos bens do espólio e para que prestem contas, pelo 

encaminhamento de ofício ao Ministério Público e à Delegacia Fazendária, 

para que apurassem a possível prática dos crimes de apropriação indébita 

e fraude fiscal, pela expedição de ofício a administradora de cartões Cielo, 

para que forneça a movimentação de faturamento pelas maquinas de 

cartão registradas sob o CNPJ nº. 02.884.121/0001-79 e nº. 

17.501.497/0001-24. É o que cabe relatar. De início, é importante 

esclarecer que a ação de inventário observa um rito peculiar, no qual não 

há dilação probatória, cabendo ao juízo decidir todas as questões de 

direito, desde que os fatos estejam provados por documento. No presente 

caso, observa-se que a questão envolvendo a suposta fraude fiscal e 

desvio de receita das empresas do espólio demanda ampla produção 

probatória, necessitando de perícia contábil a fim de apurar os fatos ora 

apresentados. Nesse cenário, os pedidos de afastamento de sócio da 

administração, apuração do ativo e passivo das empresas, com vistas à 

eventual liquidação das cotas, apuração de crimes e fraude fiscal, 

verificação de faturamento movimentado por meios das máquinas de 

cartão de crédito, são questões afetas às vias ordinárias, diante da 

incompatibilidade com o restrito rito do inventário, razão pela qual indefiro 

os pedidos. Por outro lado, dispõe o art. 617 uma ordem de nomeação do 

inventariante e foi em observância a essa regra que a autora foi nomeada 

ao exercício da inventariança. Não há nenhuma razão que justifique o 

afastamento da viúva do exercício da inventariança, sendo, então, ela a 

representante do espólio, tanto em juízo, quanto fora dele, razão pela qual, 

cabe aos herdeiros, credores e interessados a obrigatória aceitação de 

sua figura na administração dos bens do espólio. Sendo assim, em 

atenção aos contratos sociais das empresas, verifica-se que: Prevê o 

contrato social da empresa Skn Bar e Lanchonete Ltda EPP que o 

falecimento do sócio não é motivo para a dissolução da sociedade, 

estando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e 

obrigações, podendo nela se fazer representar enquanto indiviso o 

quinhão respectivo, havendo, inclusive, possibilidade de ingressarem na 

sociedade. A empresa JM Bar e Restaurante Ltda EPP dispõe que em caso 

de falecimento do sócio, serão pagas suas quotas de capital e a parte nos 

lucros líquidos apurados até a data do falecimento. Diante disso, 

considerando que a representação do espólio coube à viúva, não poderá 

o sócio remanescente impedir o desempenho do encargo que lhe foi 

atribuído, no caso a tarefa de fiscalizar os atos da empresa, a fim de se 

impedir a dilapidação patrimonial, até que haja a efetiva apuração dos 

haveres e pagamentos, no caso à meeira e aos herdeiros, caso não 

optem pela substituição do sócio falecido. Essa constatação, entretanto, 

num primeiro momento, não atribuiu aos mesmos direitos de sócios, muito 

menos para que sejam empossados na administração da empresa, a qual 

cabe aos sócios ou a quem for designado para tanto. A questão que deve 

ser esclarecida é quanto a recepção dos herdeiros no quadro societário 

ou se haverá a apuração dos haveres até a data do falecimento, para 

pagamento das quotas sociais. Por outro lado, quanto ao pró-labore que 

se destinada ao de cujus, cujo pagamento foi suspenso pelo sócio, é certo 

que a viúva não pode ficar desamparada até que haja a decisão quanto 

aos futuros das empresas, razão pela qual, à ela caberá a percepção de 

metade da verba, e a outra metade deverá ser depositada em conta 

judicial, vinculada aos presentes autos, até que se resolva quanto à 

partilha. Por fim, consigno que o veículo Fusca já foi disponibilizado pelo 

irmão do de cujus, conforme se observa do id. 14389809. Diante do 

exposto, determino: Intimem-se os herdeiros, por meio do seu advogado, 

para que se manifestem, quanto às primeiras declarações e emenda, em 

10 (dez) dias. Intime-se o sócio remanescente das empresas do espólio, 

para que se abstenha de impedir o trânsito da inventariante nas empresas, 

inclusive em suas dependências internas e a sua fiscalização no exercício 

da atividade, além do acesso a todos os documentos, inclusive livros 

empresariais, necessários ao correto desempenho do seu encargo, sob 

pena de ser afastado da administração da empresa, por constituir sua 

conduta em verdadeiro atentado ao patrimônio do espólio, bem como, para 

que efetue o pagamento de metade do “pro-labore” que se destinava ao 

de cujus, em conta a ser informada pela inventariante, diretamente, ao 

sócio e comprovado nos autos, em 05 (cinco) dias. A outra metade do 

pro-labore deverá ser depositada, mensalmente, em conta judicial, 

vinculada ao presente feito. Defiro o pedido de inclusão das empresas C.L 

Restaurante Ltda e MQ de Andrade Ltda, no acervo dos bens do espólio, 

cabendo a inventariante apresentar os documentos que comprovem sua 

existência, em 05 (cinco) dias. Oficie-se ao Ministério Público Estadual, 

para apuração de eventual crime praticado pelo sócio das empresas, 

Fernando Quaresma de Andrade, encaminhando-se cópia das atas 

notariais juntadas no inventário e da emenda às primeiras declarações. 

Promova-se a inclusão nos autos dos herdeiros e do terceiro, Fernando 

Quaresma de Andrade, procedendo-se, na sequência, as respectivas 

intimações. Sem prejuízo das ordens acima, designo audiência de 

mediação para o dia 22 de outubro de 2018 às 08:30 horas. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus procuradores. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005859-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELI BRAGA RIBOLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIEL FELIZARDO DA SILVA (EXECUTADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005859-78.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ARIELI BRAGA RIBOLI EXECUTADO: FRANCIEL FELIZARDO 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, 

proposta por Flávia Alessandra Braga Felizardo, representada por sua 

mãe Arieli Braga Riboli, em face de Franciel Felizardo da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. Busca o exequente o recebimento de 

obrigação alimentícia, pelo rito da constrição pessoal, no valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

conforme se verifica do título do id.4972836. As partes firmaram acordo 

de pagamento do débito alimentar, nos moldes do id.15546568. A nobre 

Defensoria Pública que, representa os interesses da exequente 

manifestou-se, favoravelmente à proposta apresentada. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 921, 

inciso III e § 1º do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento do 

id.15546568 e, concedo a suspensão da presente ação executiva, pelo 

prazo de 68 (sessenta e oito) meses. Via de consequência, os motivos da 

constrição pessoal anteriormente decretada deixam de existir, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, razão pela qual REVOGO a prisão 

de FRANCIEL FELIZARDO DA SILVA, servindo cópia da presente decisão 

como Alvará de Soltura. Coloque-se o custodiado em liberdade, se por 

outro motivo, não estiver preso. Decorrido o prazo de suspensão, 

intime-se a parte exequente, por meio da nobre Defensoria Pública, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento da presente ação, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção. REMETA-SE ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

mensal. Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031810-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINA CELIA MENDES ANFFE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDA PEREIRA MENDES ANFFE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante da 

dar integral cumprimento a decisão proferida ao ID 11207813, dentro do 

prazo legal de 15 dias. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001675-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

LIA MARA BRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do Laudo 

Psicossocial apresentado aos autos. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003005-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

G. M. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GONÇALO VICENTE DE SIQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida 

a manifestar em conformidade com o artigo 437 § 1º do CPC, dentro do 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035614-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

FELIPE AMORIM REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AMORIM REIS (ADVOGADO(A))

JURISDICAO VOLUNTARIA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar o inventariante a 

apresentar aos autos a certidão negativa de testamento, dentro do prazo 

de 15 dias. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018390-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE GUEDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Kilza Giusti Galeski (ADVOGADO(A))

THEOJUNIOR DE PASSOS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ CRISTINA ABRAHAO FERREIRA (RÉU)

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender de direito. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016271-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA GLEICE ALCANTARA ALVES (EXEQUENTE)

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, cabendo 

certificar que embora citado o requerido não manifestou até a presente 

data. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034749-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. N. (ADVOGADO(A))

L. F. C. (REQUERENTE)

L. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. N. C. (ADVOGADO(A))

W. N. D. M. (REQUERIDO)

L. M. N. D. C. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando 

caso queira, a Impugnação à Contestação. Cuiabá, 25 de setembro de 

2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035849-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (REQUERENTE)

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

GISELLE GERALDINE BARROS DE CARVALHO (REQUERENTE)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - 120.673.658-51 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

Edna da Costa Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 25 de 

setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009462-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

YARA FATIMA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS (REQUERIDO)

KLEBER JORGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando, 

caso queira, a Impugnação à Contestação. Cuiabá, 25 de setembro de 

2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005087-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Eleny de Almeida Tavares (REQUERENTE)

HEDEVAN COELHO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE ALMEIDA TAVARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do Laudo 

acostado aos autos. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022273-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NOLASCO DE SOUZA (REQUERENTE)

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender de direito. Cuiabá, 25 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1034028-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. B. C. (ADVOGADO(A))

G. H. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do requerido. Sendo assim, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para manifestar requerendo o que entender de direito, 

dentro do prazo de 15 dias. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. MIRELLI 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1041196 Nr: 42154-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARTINS DE BULHOES, ABDL, ROSALINA 

MARTINS DE BULHOES, ABDL, ALLAN BULHOES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo postulado à fl. 94.

Caso não haja manifestação no prazo de 90 (noventa) dias, intime-se a 

inventariante para que se manifeste sobre o recolhimento do ITCD, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1027440 Nr: 35564-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREA ROSANA 

CORDEIRO FERREIRA E SILVA, LEONARDO DE MORAES FERREIRA DA 

SILVA, PHELIPE DE MORAES FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEONARDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - 

OAB:17064/E, LEANDRO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, LUIZ 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:20.678/O, MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

OAB:20921/O, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado LEANDRO DA SILVA CRUZ, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 96050 Nr: 134-73.1990.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIDAL - OAB:0266/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO BARRIO JUNIOR - 

OAB:16.640/MT, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT

 Vistos.

Em consonânciacom o parecer Ministerial de fl. 297, exonero a atual 

curadora , senhora Fátima Cristina Bezerra, da prestação de contas do 

período que antecedeu à sua nomeação no encargo.

Expeça-se Alvará judicial, a fim de que a atual curadora possa assinar a 

escritura de Venda e Compra do imóvel rural matriculado no R-02.11.186 

do Livro 2-BV do 1º Ofício e Tabelionato de Chapada dos Guimarães, em 

favor do adquirente Antônio Reginaldo Roldão. Este, por sua vez, se já 

tiver alienado o bem em referência, que proceda com o necessário à sua 

transferência, observando-se o princípio da segurança e continuidade do 
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registro.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 177977 Nr: 25660-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLIANE XIMENES SOUZA DA MATA, D. B. X. S. M., J. 

F. X. S. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AFONSO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para juntar aos 

autos o recolhimento das custas referente a 12 folhas faltantes para 

compor o formal de partilha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1149437 Nr: 31441-34.2016.811.0041

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a apresentar a Impugnação dentro 

do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 979549 Nr: 13876-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES, JOÃO PAULO DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA 

HAEFFNER

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

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770, LUIZ 

FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21306, Mário Donal Spalatti - 

OAB:23.230/MT, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - 

OAB:11729/MT

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

OAB:12.770, FABIANO KROMINSKI - OAB:10896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 Visto.

 Trata-se de ação de arrolamento sumário em que foi proferida sentença 

às fls. 610/613, condicionando a expedição do formal de partilha à juntada 

de certidões negativas.

 Entretanto, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que não podem ser exigidas 

certidões ou comprovantes de recolhimento do imposto, que dve ser 

lançado administrativamente, na forma do art. 659, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Nesse sentido, segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

 APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC.Não há falar em prejuízo ao 

Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o 

ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido. (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

No mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO 

DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação 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. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado)

 Não obstante isso, convém ressaltar que o recolhimento do ITCD foi 

comprovado às fls. 660/662.

 Importa observar, ainda, que a Fazenda Pública Estadual retirou os autos 

em carga, porém não se manifestou (fl. 801).

 Diante do exposto, determino a expedição do formal de partilha.

 Observo, contudo, que cada herdeiro poderá requerer a expedição de via 

do formal de partilha, mediante recolhimento das respectivas taxas.

 Intimem-se os advogados da herdeira Ana Paula da Silva Gonçalves, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem na Secretaria desta Vara 

Judicial as cópias dos autos que deverão compor o formal de partilha.

 No mesmo prazo, deverão promover a juntada ao processo dos 

comprovantes de expedição do formal de partilha e dos selos.

 Feito isso, não havendo novas manifestações, expeça-se o formal de 

partilha e arquive-se o processo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1163833 Nr: 37460-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a petição de fls. 

60/61, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1134129 Nr: 24745-79.2016.811.0041

 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: ACON, AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação da empregadora do executado, proceda-se a 

expedição de ofício para desconto das verbas alimentares vincendas na 

folha depagamento, colocando à disposição da genitora da credora, na 

conta bancária informada à fl. 07.

Com relação aos débitos apresentados às fls. 30/33, intime-se a parte 

exequente para manifestar, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 915957 Nr: 40786-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDOB, MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - 

OAB:6.069/MT, VALDRIANGELO FONSECA - OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se à imediata avaliação dos bens descritos na inicial, por meio de 

Oficial de Justiça Avaliador, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o laudo, diga a autora, em 05 (cinco) dias.

Após, colha-se o parecer Ministerial.

 Por fim, conclusos em mãos.

 Intimem-s Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1044765 Nr: 43808-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS, ANDS, MNDS, ISR, NLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 81, nomeio como curadora especial aos 

requeridos, a defensora pública que atua perante esta Vara 

Especializada, que deverá ser intimada pessoalmente do encargo.

Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032693-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. B. (ADVOGADO(A))

D. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1032693-21.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DERALDO FRANCISCO DE SALLES Endereço: RUA SENADOR TEOTÔNIO 

VILELA, 101, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-340 PARTE 

REQUERIDA: Nome: JANETE APARECIDA FREITAS SALLES Endereço: 

RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 101, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-340 FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 25 

de setembro de 2018. Assinado eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011159-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

C. A. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1011159-84.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: RAFAEL 

FERNANDES DA SILVA Endereço: lote 27, lote 27, assentamento campo 

limpo II, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ADILSON BARBOSA DA SILVA Endereço: lote 27, lote 27, assentamento 

campo limpo II, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no SENTENÇA 

prolatado (a) neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,25 

de setembro de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos 

de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019729-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. M. (ADVOGADO(A))

M. D. F. L. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. I. D. R. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. D. F. L. R. (REPRESENTADO)

S. C. L. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1019729-93.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MILENA 

DE FATIMA LEOBET ROCHA Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 255, 

BLOCO B, APARTAMENTO 403, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-230 PARTE REQUERIDA: Nome: Colemar Inacio da Rocha Filho 

Endereço: RUA QUATRO, 65, Quadra 05, JARDIM COMODORO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78090-595 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR OU 

REQUERIDO, acima qualificada (o), para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no SENTENÇA prolatado (a) 

neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,25 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1029143-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ELIANA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

DEJANIRA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE CASTRO (REQUERENTE)

AGNALDO DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1029143-81.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DEJANIRA DA SILVA CASTRO Endereço: RUA DEZOITO, 36, RESIDENCIAL 

JARDIM PAULICEIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78096-026 Nome: ELIANA DA 

SILVA CASTRO Endereço: RUA DEZOITO, 36, RESIDENCIAL JARDIM 
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PAULICEIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78096-026 Nome: AGNALDO DA SILVA 

CASTRO Endereço: Inexistente, 24, quadra QNP 16 Conjunto S, TESUL, 

Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70000-000 Nome: ANTONIO CARLOS DE 

CASTRO Endereço: Sadia II, 127, Estrada da Sadia II, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 PARTE REQUERIDA: Nome: MANOEL DE CASTRO Endereço: 

RUA DEZOITO, 36, RESIDENCIAL JARDIM PAULICEIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78096-026 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada (o), para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado (a) neste 

processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,25 de setembro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015916-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (ADVOGADO(A))

ALYSSON CORRAL (REQUERENTE)

FRANCELE CORRAL BITENCOURT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1015916-24.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

FRANCELE CORRAL BITENCOURT DE OLIVEIRA Endereço: RUA P, 317, 

JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-632 Nome: 

ALYSSON CORRAL Endereço: RUA P, 317, JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-632 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO prolatado (a) neste processo, e ofícios juntados. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,25 de setembro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009343-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ZUMERLE FURTADO (ADVOGADO(A))

EVERTON RAPHAEL VELOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo de tal (RÉU)

Bianca de tal representada por sua genitora Simone da Costa Melo (RÉU)

Ana Caroline de tal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009343-04.2017.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Paternidade “post mortem” por compatibilidade genética 

Vistos, etc... Acolho o parecer ministerial de Id n. 15052402 e determino a 

intimação do Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar as certidões/comprovantes solicitados. Após, 

dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031142-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

M. B. D. A. D. S. (AUTOR(A))

Y. F. D. A. D. S. (AUTOR(A))

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1031142-69.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Em consulta ao Sistema PJe, 

verifica-se que se encontra em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca o processo de 

cumprimento de sentença sob o rito expropriatório de n. 

1003387-70.2018.8.11.0041, distribuído em 15/02/2018, envolvendo as 

mesmas partes deste processo, o qual foi distribuído neste Juízo da 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões em 19/09/2018. Dito isso, 

vejamos o que está previsto no Art. 55 do CPC: “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”. Ademais, não se pode desconsiderar, de 

acordo com o artigo 323 do CPC: “Na ação que tiver por objeto 

cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão 

consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração 

expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a 

obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de 

consigná-las”. Desta forma, além da conexão, artigo 55, II, do CPC, 

haveria, ainda, a possibilidade de conflito/contradição das decisões, 

atinente à cobrança de valores/repetidos. Até porque, em tese, é possível 

a conversão do rito coercitivo em expropriatório. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO 

PROCESSUAL DE COERCITIVO PARA O EXPROPRIATÓRIO. CABIMENTO. 

Ao credor é facultada a opção de conversão da execução ajuizada pelo 

rito do art. 733 do CPC para o rito do art. 732 do CPC. O que se objetiva é o 

célere adimplemento do débito alimentar, não sendo prioridade a prisão do 

executado. No caso, expedido mandado, o executado não foi encontrado. 

Agravo de instrumento provido. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de 

Instrumento Nº 70047122056, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/05/2012) Assim sendo, 

ressalto, ainda, de acordo com o art. 55, §3º do CPC: “Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Dessa forma, e, até 

para estabelecer/fixar, nesta Comarca o Juízo competente para o 

cumprimento de sentença, relacionado ao mesmo título judicial, inclusive, 

por medida de segurança jurídica, declino a competência em favor do 

Juízo 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias quanto à 

remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031138-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. D. S. (AUTOR(A))

Y. F. D. A. D. S. (AUTOR(A))

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR(A))

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1031138-32.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Em consulta ao Sistema PJe 

verifica-se que se encontra em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca o processo de 

cumprimento de sentença sob o rito expropriatório de n. 

1003387-70.2018.8.11.0041, distribuído em 15/02/2018, envolvendo as 

mesmas partes deste processo, o qual foi distribuído neste Juízo da 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões em 19/09/2018. Dito isso, 

vejamos o que está previsto no Art. 55 do CPC: “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”. Ademais, não se pode desconsiderar, de 

acordo com o artigo 323 do CPC: “Na ação que tiver por objeto 

cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão 
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consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração 

expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a 

obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de 

consigná-las”. Desta forma, além da conexão, artigo 55, II, do CPC, 

haveria, ainda, a possibilidade de conflito/contradição das decisões, 

atinente à cobrança de valores/repetidos. Até porque, em tese, é possível 

a conversão do rito coercitivo em expropriatório. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO 

PROCESSUAL DE COERCITIVO PARA O EXPROPRIATÓRIO. CABIMENTO. 

Ao credor é facultada a opção de conversão da execução ajuizada pelo 

rito do art. 733 do CPC para o rito do art. 732 do CPC. O que se objetiva é o 

célere adimplemento do débito alimentar, não sendo prioridade a prisão do 

executado. No caso, expedido mandado, o executado não foi encontrado. 

Agravo de instrumento provido. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de 

Instrumento Nº 70047122056, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/05/2012) Assim sendo, 

ressalto, ainda, de acordo com o art. 55, §3º do CPC: “Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Dessa forma, e, até 

para estabelecer/fixar, nesta Comarca o Juízo competente para o 

cumprimento de sentença, relacionado ao mesmo título judicial, inclusive, 

por medida de segurança jurídica, declino a competência em favor do 

Juízo 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias quanto à 

remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031128-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITO ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1031128-85.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de tutela de urgência (curatela provisória e 

arrolamento cautelar de bens) Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de tutela de urgência (curatela provisória e 

arrolamento cautelar de bens) movida por Benedito Antônio Guimarães em 

face de Luiz Vicente Vaz Guimarães, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é irmão do Requerido, o qual é idoso, viúvo, 

sem filhos e residia sozinho no endereço informado nos autos. Esclarece 

que em 22/07/2018 o Requerido sofreu um AVC – Acidente vascular 

Cerebral – em casa, sendo socorrido pelos funcionários do condomínio 

onde residia e encaminhado ao Hospital onde foi diagnosticado com 

Acidente vascular encefálico hemorrágico. Alega que o estado de saúde 

do Requerido evoluiu de maneira grave, sem previsão de recuperação, 

estando o mesmo em coma e totalmente incapaz de se comunicar com o 

mundo exterior ou manifestar sua vontade. Afirma que o Requerido é 

aposentado e possui vários bens imóveis, móveis e semoventes, cuja 

administração era exercida por ele próprio, o que tem impossibilitado ao 

Requerente de obter informações acerca dos bens existentes, sua 

utilização e realizar as obrigações referentes ao que precisa pagar e os 

créditos que tem a receber, para fins de administrar corretamente o 

patrimônio, até o total restabelecimento do Requerido, inclusive, dar 

suporte ao seu tratamento médico-hospitalar. Dessa forma, a concessão 

da tutela de urgência para que seja nomeado Requerente curador 

provisório ao Requerido para que possa representá-lo nos atos da vida 

civil, em especial na administração de seus bens, para a adequada gestão 

dos recursos fundamentais à sua manutenção e tratamento médico, e 

continuidade de suas atividades, até sua total recuperação. Requereu, 

ainda, o deferimento da instauração do arrolamento cautelar de bens, 

direitos e obrigações do Requerido, para se evitar a dissipação ou 

extravio de bens ou de créditos de propriedade deste e facilitar a 

administração de seu patrimônio. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e Decido. Antes 

de tudo, em relação ao pedido de instauração do arrolamento cautelar de 

bens, nestes mesmos autos de interdição, adianto, nesta oportunidade, 

que não será possível, isso porque tal procedimento nas ações de 

interdição mostra-se inadmissível ante a impossibilidade de o Requerente 

demonstrar o “direito” aos bens, condição indispensável para a medida. 

Necessário, ainda, ressaltar que a ação de interdição é procedimento de 

jurisdição voluntária que não admite litígio, o que, em tese, poderia vir a 

ocorrer diante do noticiado na inicial. Assim, referido pedido deverá ser 

proposto através de ação própria, inclusive, se necessário, em apenso a 

estes autos. Aliás, neste sentido: “(...) Correta a sentença que indeferiu a 

petição inicial por ilegitimidade dos autores e ausência de interesse 

processual (art. 295, II e III, CPC), vez que é inadmissível a cautelar de 

arrolamento de bens nas ações de interdição, ante a impossibilidade de os 

autores ainda que filhos da interditanda demonstrarem o direito aos bens 

dela, condição indispensável para a medida. Precedente doutrinário. 

Apelação desprovida”. (Apelação Cível Nº 70014981401, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, 

Julgado em 02/05/2006) E mais: “(...) Os procedimentos especiais de 

jurisdição voluntária pressupõem inexistência de litígio entre os 

interessados na obtenção da tutela jurisdicional (...)”. (Apelação Cível Nº 

70074554742, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/06/2018) Dito isso, indefiro o 

pedido de instauração do arrolamento cautelar de bens. No mais, 

considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental juntada 

com a inicial, em especial, relatórios médicos acostado sob o Id n. 

15417134; Considerando, mormente a necessidade de amparar o 

Interditando material e socialmente, estando este juiz convencido da 

probabilidade lógica do direito do Interditando, uma vez confrontada as 

alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora início de 

cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida, para o fim de 

nomear, desde logo, o Sr. Benedito Antônio Guimarães como Curador 

Provisório de seu irmão Luiz Vicente Vaz Guimarães, para os fins de 

representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referido Curador Provisório nomeado como depositário fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-lo junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigado à prestação de contas quando instada 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado ao 

Curador, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento em 

nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo de 

curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição do Curador de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Considerando que o Interditando se encontra 

internado na UTI, sem previsão de alta hospitalar, substituo o ato de 

entrevista por este juiz, pela realização de um estudo social pela equipe 

técnica deste Juízo, que deverá descrever minuciosamente acerca da 

vida do Interditando, negócios, bens, vontades, preferências, laços 

familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário para 

convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar atos da 

vida civil, bem como do Requerente em ser seu Curador. O laudo deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cite-se o Interditando 

sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de 

Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará 

citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está 

impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça descreverá e 

certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os termos do art. 

752, § 2º do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das pessoas 

nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no processo, fica 

desde já nomeado como Curador Especial o d. Defensor Público Dr. Emídio 

de Almeida Rios, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. 

Outrossim, considerando os termos do ofício numero 078/2018 datado de 

29/05/2018, subscrito pelo Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, gerente da 

psiquiatria forense – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, informando 

sobre a suspensão de realização e o agendamento das perícias cíveis de 
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interdição por tempo indeterminado, deixo de nomear, neste ato, o perito 

responsável para realização da perícia, determinando que se aguarde pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, uma solução para o caso. Decorrido este 

prazo certifique-se e conclusos para deliberação ou decisão. Sem 

prejuízo das providências acima, proceda-se a Secretaria Judicial as 

retificações e anotações necessárias na forma solicitada na petição de Id 

n. 15427606, pág. 03, item 02, bem como em relação à “classe” e 

“assuntos”, uma vez que se trata de Ação de Interdição e não de Guarda. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015893-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. A. D. S. (ADVOGADO(A))

B. G. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

16/10/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 25 de setembro 

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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028902-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNDINA FRANCISCA VILELA ALBUQUERQUE MALDONADO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1028902-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: UNDINA FRANCISCA VILELA 

ALBUQUERQUE MALDONADO Vistos, etc. Tendo em vista que a autora 

forneceu copia da identidade do falecido, determino a realização de nova 

pesquisa via INFOSEG, a fim de localizar o endereço do Senhor Edson de 

Souza Cruz, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026106-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 822757 Nr: 28905-55.2013.811.0041

 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: ANA MARIA DOS SANTOS, BENEDITO DOS SANTOS, 

SANDRA MARIA DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA DA CRUZ, JOACY 

DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DA CRUZ PEREIRA, MOACIR DA CRUZ 

SANTOS, ALMIR DOS SANTOS CAMARGO, SILVIA DOS SANTOS 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOELINA MARIA DA CRUZ 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação, 

após volte os autos conclusos para homologação da partilha.

Cumpra -se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 804627 Nr: 11088-75.2013.811.0041

 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: NADIA CRISTINA DOS REIS FREIRE, MFRDO, MERDO, 

NADIA CRISTINA DOS REIS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LANDEROVEL SILVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação, 

após volte os autos conclusos para homologação da partilha.

Cumpra -se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1101713 Nr: 11226-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI CLARA MULLER TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDENILSON FERNANDES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORRA DE MORAES - 

OAB:6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a suspensão dos presentes autos até o julgamento final dos 

autos em apenso.

Intime - se. Cumpra - se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1221620 Nr: 12031-53.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEFDO, SCCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORRÊRA DE MORAES - 

OAB:6664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1221620

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC , fixo como 
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ponto controvertido: a existência da união estável da autora com o 

falecido Edenilson Fernandes de Oliveira.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2018, às 

16:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimadas, o rol 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.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128950 Nr: 22567-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FERREIRA GOMES DE MIRANDA, PGPDM, EDNA 

FERREIRA GOMES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOIDE PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1128950

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 41, intime – se a 

inventariante para apresentar as ultimas declarações no prazo de 20 

(vinte) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 335386 Nr: 5991-70.2008.811.0041

 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: BENEDITO MARIA DA SILVA, JULIANA LUCAS DA 

SILVA, P. L. O, S. C. A. S, JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA, THAIS LUCIANE 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA LUCAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código: 335386

Ante o pedido de fl. 116 e a concordância dos demais herdeiros, bem 

como a manifestação do Ministério Público à fl.119, determino a expedição 

de ALVARÁ fim de autorizar o Sr. ALACIR JOELCIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO JUNIOR casado com KATIANE DE FREITAS CUNHA a 

receber o referido imóvel localizado na Rua 226, Quadra 70, Casa 44, 

Bairro Tijucal, matrícula n. 70916, do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da comarca de Cuiabá/MT, conforme descrito à inicial, fl. 08, e, 

posteriormente, ao final, adjudicando-o ao seu favor, vez que desde já foi 

vendido e os compradores já pagaram o preço da avaliação e as quotas já 

foram partilhadas entre os sucessores.

 Intime-se a inventariante na pessoa de seu patrono para que apresente 

as ultimas declarações no prazo de 20 (vinte) dias.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra – se.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1008482 Nr: 26904-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ROSA LEITE, ANTONIO CARLOS LEITE, ARISTELA 

APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GETULIO BRAZ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1008482

ELZA ROSA LEITE, ANTÔNIO CARLOS LEITE, ARISTELA APARECIDA 

LEITE devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo com a 

presente AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixado por GETÚLIO BRAZ 

LEITE, falecido em 29/08/2014 (fl.24).

 Requerimento para extinção do processo formulado à fl.79.

 É o relato.

Decido.

Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por ELZA ROSA LEITE, 

ANTÔNIO CARLOS LEITE, ARISTELA APARECIDA LEITE, dos bens deixado 

por GETÚLIO BRAZ LEITE, falecido em 29/08/2014 (fl.24), peticionando os 

autores posteriormente não ter mais interesse nesta demanda, fl. 79.

 Assim, não tendo a parte autora interesse em dar continuidade ao 

processo, entendo pela extinção do feito, conforme jurisprudência abaixo:

“O interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é 

proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada (JTJ 163/9, 

JTA 106/391).” (In nota 5, ao artigo 3°, do Código de Processo Civil, 

Theotonio Negrão, 39ª edição).

Posto isto, HOMOLOGO o pedido de desistência da parte autora de fl. 79 

por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente ação sem 

resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas, pois é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Transitado em Julgado, certifique-se e arquive–se, procedendo–se as 

devidas baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1083634 Nr: 3263-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISARA CORREA SUMMCHEN, PRISCILLA 

CORREA SUMMCHEN, ANA PAULA CORREA SUMMCHEN, RAFAEL 

CORREA SUMMCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO THOMAS SILVEIRA 

SUMMCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1083634

Defiro requerimento de fls. 115/116, determino a suspensão dos autos 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após intime – se a inventariante para 

que apresente a documentação solicitada e a partilha de bens.

Por fim, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 397501 Nr: 31371-61.2009.811.0041
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 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: NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO, ABGAIL DOS 

SANTOS BRANDÃO, JOSE ATHAÍDE BRANDÃO FILHO, NEUZA DOS 

SANTOS BRANDÃO, N. M. B.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ATHAIDE BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH - 

OAB:9.208/MT, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 397501

Intime – se a inventariante para que preste conta após a venda do bem 

móvel deferida à fl.130, após apresente a partilha de bens, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Por fim, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1110196 Nr: 14756-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINETE VIRGINIO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ANTONIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAÚJO BORGES - OAB:4.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1110196

Determino a intimação pessoal da inventariante para se manifestar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 391082 Nr: 26312-92.2009.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES LIMA RAMOS, NIVALDO DA 

ROCGA RAMOS, LINDAURA MARIA DOS ANJOS, ADALGIZA LIMA 

XAVIER DOS SANTOS, HÉLIO FRANCISCO OLIVEIRA, LAUDILINA XAVIER 

DE LIMA OLIVEIRA, CELESTE XAVIER DE SOUZA, OSVALDO CARDOSO 

DE LIMA, GERSON CARDOSO DE LIMA, MANOEL SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CARDOSO DE LIMA

 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:

 Em qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por 

todos os interessados ou por procurador com poderes especiais 

“(RT,622:715, 606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 

567:235; RTJ, 98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 

65:236).Desta forma, não há ôbice 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, a partilha do único bem deixado 

pelo falecimento de NELSON CARDOSO DE LIMA, falecido em 25/09/2008 

(fl.28), na forma descrita, por meio do esboço de fl. 109, ressalvando-se 

possíveis direitos de terceiros prejudicados.Após, transitada em julgado, 

expeça-se formal de partilha. 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, 24 de setembro de 

2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030904-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS TITO DA COSTA (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. 

Desse modo, considerando que se trata de Ação de Interdição determino a 

prioridade na tramitação processual, devendo os autos receber 

identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. (art. 

1.048 do C.P.C.). Em razão dos documentos acostados à inicial, que 

demonstram o problema de saúde do requerido, estando impossibilitado de 

exercer suas atividades civis (probabilidade do direito); havendo fundado 

receio de dano, já que necessária a tutela para o andamento de outra 

ação e para manutenção das despesas do interditando; e não havendo 

perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela, diante 

da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio LUIZ 

CARLOS DA COSTA como curador provisório do interditando JOÃO 

LUCAS TITO DA COSTA, a fim de que possa assisti-lo, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 

Considerando que a saúde do interditando encontra-se extremamente 

fragilizada, determino a realização de prova técnica quanto a sua 

capacidade, devendo o Senhor Gestor agendar data, para que, as partes 

compareçam na Avenida Uruguai, nº 39, Santa Rosa, Bairro Santa Rosa, 

Fone 3626 -3524, para realização do exame. Nomeio o médico Dr. 

NICOLAU AVILA CRUZ, credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado, 

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 do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido 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. Além disso, considerando a 

situação física que se encontra o requerido, e que a constatação do 

estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á por perito acima 

nomeado, dispenso a audiência de entrevista 1]. Diante da dispensa da 

audiência para entrevista do requerido, cite-o, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, do CPC). Decorrido o 

prazo, e não havendo impugnação, desde já, nomeio, nos termos do art. 

752, §2º, do CPC, curador especial ao requerido, na pessoa da douta 

Defensora Pública em atuação nesta Vara, que deverá ter vista dos autos, 

para apresentar impugnação. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do 

interditando. Somente em casos especiais, de pessoas gravemente 

excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no 

interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud 

THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 

44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030619-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA AUXILIADORA LONDON (REQUERENTE)
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Ulysses Ribeiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEGAS DE BRITO (REQUERIDO)

ALVINE VIEGAS LONDON (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 : 

1030619-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDREA AUXILIADORA 

LONDON REQUERIDO: ALVINE VIEGAS LONDON, MARIA VIEGAS DE 

BRITO Vistos, etc. Trata-se de ABERTURA DE INVENTÁRIO proposto por 

ANDRÉIA AUXILIADORA LONDON em razão do falecimento da Srª MARIA 

VIEGAS DE BRITO. A requerente requer a distribuição por dependência à 

Primeira Vara Especializada de Família e sucessões da Comarca de 

Cuiabá/MT visto que os herdeiros das autoras da herança são os 

mesmos. É o breve relato. Existe um procedimento junto a Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital (Processo 

1023971-61.2018.8.11.0041), com as mesmas partes desses autos, 

inventário com os mesmos herdeiros dos presentes autos. Neste caso, é 

lícita a cumulação de inventários para a partilha por haver identidade de 

pessoas que devem ser repartidos os bens, vejamos o artigo 672 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 672. É lícita a cumulação de 

inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando 

houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os 

bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - 

dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No 

caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros 

bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao 

interesse das partes ou à celeridade processual. Posto isto, a fim de evitar 

decisões contraditórias ou conflitantes sobre a mesma relação jurídica 

com os mesmos herdeiros, determino a remessa deste feito para a 1ª 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE SER APENSADO AOS AUTOS 

DE nº 1023971-61.2018.8.11.0041. Intime-se. Cumpra-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031488-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIBERATO TEODORO MARTINS (REQUERENTE)

SANTINA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031488-20.2018.8.11.0041 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 

15488596 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 15476241, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Liberato Teodoro Martins e Santina da Silva Martins, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Santina da Silva, bem assim 

para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na 

avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome 

do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição 

no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes pro rata 

pagamento das custas e despesas processuais, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida as partes. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 25 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020304-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SANTANA DE BARROS (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020304-67.2018.8.11.0041 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 

14708187 - "(...) Prosseguindo, trata-se de Ação de Divórcio Consensual 

c/c Partilha de Bens, na qual as partes deixaram de juntar aos autos, o 

documento indispensável à propositura da presente ação (art. 320, do 

CPC), qual seja, a cópia da certidão de casamento. Desta forma, 

intimem-se os interessados, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportando aos autos o aludido documento, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Após, com o 

decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às providências." 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

NILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GECY DA SILVA (REQUERIDO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

DOLORES CRUZ ROSELLI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1038418-88.2017 VISTOS, ETC. Ante o teor da certidão de ID. 

retro, e considerando que a parte requerida, em sua peça de resposta (ID. 

15434998), vindicou que o feito seja levado à mediação, acenando a 

possibilidade de composição, e, tendo em vista que a solução consensual 

da controvérsia é medida imperativa no Código de Processo Civil em vigor, 

defiro a pretensão e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à 

Central de Conciliação e Mediação, tal como vindicado na peça 

contestatória, para que seja tentada a mediação entre as partes. Sem 

prejuízo, vislumbro que a parte requerida 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. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1025703-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIM (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SANTIAGO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025703-77.2018.8.11.0041 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 

14867899 - "(...) De outro norte, necessário salientar que o requerente 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por ele firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 
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pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 dias, 

a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o 

benefício de assistência judiciária. Outrossim, analisando os pedidos da 

exordial, especificadamente no que atine ao pleito de item “c”, verifico que 

foi postulado a homologação do acordo, deixando entrever que a ação foi 

proposta consensualmente pelas partes. Desta feita, determino aos 

requerentes que emendem a inicial, retificando os polos ativo e passivo da 

demanda, ou ainda, não sendo o caso, que seja retificado o pedido, bem 

assim que regularize os instrumentos procuratórios, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências." 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025569-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. P. (ADVOGADO(A))

M. V. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025569-50.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 15079060. 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1028276-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOARES NERIS (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SOARES NERES (REQUERENTE)

CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA (REQUERENTE)

LILIANE SOARES NERES CASTILHO (REQUERENTE)

AGUIAR SOARES NERES (REQUERENTE)

RAFHAEL NERES BUENO (REQUERENTE)

PAULO JARDEL NERES BUENO (REQUERENTE)

AUGUSTO BOURET ORRO (ADVOGADO(A))

JANIO SOARES NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028276-88.2018.8.11.0041 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 

15130832 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que na certidão 

de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 15006435, o extinto deixou bens 

a partilhar, portanto, torna-se imperioso que sejam aportados ao feito 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, sob 

pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Assim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias, para que a parte interessada comprove a situação 

mencionada, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção 

do processo. Às providências." Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026826-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. C. D. R. (ADVOGADO(A))

M. A. D. M. (ADVOGADO(A))

S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026826-13.2018.8.11.0041 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 

15083498 - "(...) Por conseguinte, verifico que os interessados, não 

pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, 

não acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências." 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023174-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ILARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

PATRICIA GABRYELLE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PAULO DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIA JOSE ALMEIDA DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023174-85.2018.8.11.0041 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 

15077316. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006195-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA COELHO NEVES (REQUERENTE)

ALEXANDRO SILVA COELHO (REQUERENTE)

MARIA JOSE DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

ADRIANA DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

ANDERSON SILVA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006195-48.2018.8.11.0041 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 

13925776. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008816-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ALVES (REQUERENTE)

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN DUARTE DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008816-18.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15543712, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 25 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030544-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. C. M. (AUTOR(A))

C. A. M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030544-18.2018.8.11.0041 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 

15482783 - "(...) Por conseguinte, verifico que o requerente, não pleiteou 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não acostou 

ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, 

razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 25 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 194 de 517



setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024547-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI 

(ADVOGADO(A))

MAURO FERNANDO CAIXETA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLA BETHANIA LINO CAIXETA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024547-54.2018.8.11.0041 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 , bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia */*/**, às **:**h, 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, 25 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025115-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. T. (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025115-70.2018.8.11.0041 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 14730729, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 11/10/2018, às 15:00h, 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, 25 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026596-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. S. C. (REQUERENTE)

A. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. C. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026596-68.2018.8.11.0041 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 14844133, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

25/10/2018, às 14:40 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024642-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ LIMA DUTRA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTIANE APARECIDA RAMIRES (REQUERIDO)

LUCAS WILLIAN RAMIRES DUTRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024642-84.2018.8.11.0041 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 14850624, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 25/10/2018, às 15:40h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1021835-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA DOURADO NERY (REQUERENTE)

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

HELIO HERRERA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCEIRIZAÇAO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1021835-91.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que os 

interessados pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pelos 

interessados, e não a capacidade financeira dos autores, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita. De outro viés, compulsando os autos, verifico que 

consta na certidão de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 14256567, 

que o extinto deixou bens a inventariar. Logo, não obstante os seus 

genitores tenham afirmado que se trata da motocicleta na qual o de cujus 

acidentou-se, ocasionando o seu óbito, acentuando ainda que o referido 

veículo “deu perda total” não demonstrou tal situação, de maneira que 

torna-se imperioso que seja aportado ao feito documentos que 

demonstrem a inexistência de bens a partilhar, razão pela qual concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte interessada comprove a 

situação mencionada, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da presente. 

Também é de rigor ressaltar que a petição inicial e seus documentos foram 

aportados em duplicidade nos autos, razão pela qual determino ao Sr. 

Gestor que providencie a exclusão das peças acostadas 

equivocadamente, a fim de não avolumar desnecessariamente a demanda. 

Sem prejuízo, constato que os interessados residem em Pimenteira 

Oeste/RO, inexistindo razões para que a demanda se processe em 

Cuiabá/MT, razão pela qual determino que se manifestem acerca do 

interesse de que este juízo proceda com a remessa dos autos ao juízo 

competente. Em igual sentido, colha-se: Conflito negativo de competência. 

Alvará Judicial. Pretensão para levantamento de valores existente em 

saldo de PIS/PASEP e FGTS e eventual verbas rescisórias existente 

perante a empresa BH Matta e Cia Ltda ME, a serem levantadas em favor 

da irmã da falecida. Aplicação da Lei nº 6.858/80, Arts. 2º e 666 do CPC. 

Inaplicabilidade da regra do art. 48 do CPC. Requerimento de alvará não 

tem por objetivo a instauração de inventário da falecida, mas, tão somente, 

que seja permitido o levantamento dos valores retidos em saldos de 

PIS/PASEP e FGTS e eventual verbas rescisórias existentes, para o que, 

conforme disposição legal, não é necessária a abertura de inventário. 

Procedimento que tem natureza de jurisdição voluntária. Art. 1º da Lei 

6858/80. Competência estabelecida pelo domicílio do requerente, em 

consagração ao Princípio do acesso à Justiça. Art. 5º inciso XXXV da 

Constituição Federal. Conflito de competência julgado improcedente. 

Declarada a competência do Juízo suscitante. (TJRJ, 
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0052195-30.2018.8.19.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Des(a). 

NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - 

Julgamento: 20/09/2018 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 25 de setembro 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026686-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DOS SANTOS (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Citem-se os réus, na 

forma requerida na inicial, para, querendo, contestarem a ação em quinze 

dias, consignando as advertências legais. Citem-se por edital, com o prazo 

de trinta dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

Citem-se pessoalmente os confinantes, devendo observar o endereço 

indicado na inicial. Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município de Cuiabá/MT, encaminhando a 

cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se 

o M. P. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002681-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as advertências dos 

artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o empregador, para, no 

prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”. Se 

positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada a 

resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a parte 

AUTORA para, querendo, impugnar em 10 dias. Não havendo contestação 

e por tratar-se de matéria envolvendo direito indisponível certifique-se e 

dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo 

máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, 

especificarem outras provas que pretendem produzir mediante justificativa 

de finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, 

designação de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado 

da lide, conforme o caso. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015852-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ILDERVAN DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004819-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELIETE AUXILIADORA DE ALMEIDA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024199-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE TOLEDO E ALMEIDA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 
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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: 1008275-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE PELLOSO BORGHESAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030825-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CHRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033187-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANDRE (REQUERENTE)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033197-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

JOANE GOMES MELEU (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038289-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SIQUEIRA JUCA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido códex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 

dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo 

direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se 

as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 
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Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006683-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO BARROS LOPES (ADVOGADO(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: Concedo os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 

(dez) dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever o 

valor e data do eventual pagamento Materializada a resposta com ou sem 

a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA para, querendo, impugnar 

em 10 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, 

intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem 

os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras provas que 

pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação de audiência 

preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019625-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

ADEMAR MARINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029735-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Desse modo, ante a 

ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade judiciária, o indeferimento é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça ao requerente. Por conseguinte, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, 

CPC). Intime-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007268-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

TEDA MIRANDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Desse modo, ante a 

ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade judiciária, o indeferimento é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça ao requerente. Por conseguinte, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, 

CPC). Intime-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007268-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

TEDA MIRANDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 11319506). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no id. 11319506, 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. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020789-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL (ADVOGADO(A))

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019540-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RAYANNE DOS SANTOS CORDEIRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ESPINDULA DE SOUZA (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, 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: 1029431-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SIMOES GARCIA (AUTOR(A))

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028853-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES (ADVOGADO(A))

KAROLINY DE SOUZA OHLAND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028853-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KAROLINY DE SOUZA 

OHLAND REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Oportunizo novamente a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, nos termos do comando judicial de id. 15150804. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. jorge iafelice dos santos 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016878-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MARANHAO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ressalto por oportuno, 

que a comparencia da probabilidade do direito, unicamente, não autoriza o 

deferimento do adiantamento liminar almejado. Ante ao exposto, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial. No mais, 

cite-se, o requerido para querendo contestar a ação. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 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: 1028110-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SOARES DOS REIS (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO FUNAJURIS (REQUERIDO)

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028110-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS CARLOS SOARES DOS 

REIS REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO FUNAJURIS, 

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos 

da ação na forma apresentada na peça de ingresso, determino que a 

parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. jorge iafelice dos santos JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007734-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

RODRIGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: ´ "Desta forma, 

considerando que a autoridade coatora do presente mandamus é o 

Secretário de Estado de Infra Estrutura e Logística de Mato Grosso - 

SINFRA, DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente 

ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000988-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos, 

etc. Defiro o pleito de id. 12665200, cumpra-se na forma solicitada.. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024044-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON AMARAL DA ROSA (IMPETRANTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024044-67.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: VILSON AMARAL DA ROSA 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO 

SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA Vistos, etc. Tendo em vista 

que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025024-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANINE MARTINS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025024-14.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: JANINE MARTINS IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E ENERGIA Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023148-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023148-58.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: GEOSOLO ENGENHARIA 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA EXECUTADO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Sem maiores delongas, indefiro a 

pleito reconvencional e a liminar nele almejada (id. 4818998 - Pág. 12), à 

medida que “o processo de execução tem como finalidade a satisfação do 

crédito constituído, razão pela qual se revela inviável a reconvenção, na 

medida em que, se admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação 

instrumental cognitiva simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da 

ação executiva[1]”. No mais, manifeste-se a exequente sobre as 

alegações constantes dos embargos a execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] REsp 1.085.689-RJ, Primeira Turma, DJe 

4/11/2009. (STJ – 2ª Turma – REsp 1.528.049-RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013838-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA COUTINHO (AUTOR(A))

KAMILA DE SOUZA COUTINHO (ADVOGADO(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: "Ante ao exposto, de 

acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido de id. 4925228, 

mantendo a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, tal como 

foi lançada. 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: 1007284-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES DE ALENCAR LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

indefiro a gratuidade da justiça ao requerente. Por conseguinte, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, 

CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014152-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LINDINALVA DE AMORIM ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1003770-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI CHAVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019693-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1019693-85.2016.8.11.0041. REQUERENTE: CELSO BENEDITO BATISTA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010580-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010580-73.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES 

IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA ESTUDAL DE FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019169-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL PRESENTES COM DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019169-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: REAL PRESENTES COM DE 

BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA - ME REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001054-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB (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: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005365-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005365-53.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006140-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006140-68.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZEU ZULMAR MAGGI 

SCHEFFER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando 

a segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503680-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ELENITA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: ´ "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 - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 201 de 517



disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008155-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

NATALICE DE MATOS ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004593-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934601 Nr: 51771-23.2014.811.0041

 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: CLAUDEMIR ALVES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA 

FUNCAB-FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FLORESNBRUNO - 

OAB:16.370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerido para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773153 Nr: 26284-22.2012.811.0041

 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: SILVANO CARVALHO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA - OAB:13.786MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832807 Nr: 38372-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013949 Nr: 29274-78.2015.811.0041

 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: ELIZETH DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451932 Nr: 24107-56.2010.811.0041

 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: BOMBASSARO & ESPANHOLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES E OUTRAS 

RECEITAS - GIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737361 Nr: 33856-63.2011.811.0041

 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: LUCIANA DA SILVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - Proc. Federal - OAB:SIAPE/1873410

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854189 Nr: 56787-89.2013.811.0041

 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: LAURENTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7.355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924505 Nr: 46163-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

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

OAB:OAB/MT 3213, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970666 Nr: 9637-44.2015.811.0041

 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: SUPERMERCADO TREVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985033 Nr: 16354-72.2015.811.0041

 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: M. V. CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, GERENTE DA CONTA CORRENTE DA 

SECRETARIA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995543 Nr: 21223-78.2015.811.0041

 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: VANDA LUZIA PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897696 Nr: 28078-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO GERMANO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

- OAB:9725-B, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039126 Nr: 41213-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SCHUMACHER, ADÍLES DA COSTA SANTOS, 

JOANICE JARDIM ANDRADE, CELIO GONÇALVES CORREIA, EVANIZA 

MARIA MARTINS, VALDSON ANDRE CAMPOS ROSA, JOEL ALVARENGA 

BATISTA, APARECIDA CAMILO DE GODOI, JOSE GUILHERME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041229 Nr: 42173-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENA STELLA CANDIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735861 Nr: 32251-82.2011.811.0041

 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: ANTONIO BARNABE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949599 Nr: 60066-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA DO LIVRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966208 Nr: 7502-59.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ONIVALDO SIMÕES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, LAURINDA SARA DA 

ROCHA GOMES - OAB:20823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986898 Nr: 17129-87.2015.811.0041

 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: P. A. FELICIANO DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372500 Nr: 8923-94.2009.811.0041

 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: ELECINIO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426576 Nr: 9335-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLITE ROCHA IBANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por FLITE ROCHA IBANE 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

O Executado manifesta às fls. 109/110 pela não oposição aos cálculos 

apresentados pelo Exequente.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados 

discriminados à fl. 102, em favor do Exequente.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, em favor do 

Exequente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem 

como na Constituição Federal, conforme os valores apresentados à fl. 

102.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1056314 Nr: 49271-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTROGILDA AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1056314 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838204 Nr: 42916-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 838204 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813997 Nr: 20469-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILY JACKELINE SILVA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 813997 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808723 Nr: 15199-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Autos n.º 808723 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados no v. acórdão de fls. 

187/192v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 747397 Nr: 44647-91.2011.811.0041

 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: JONATAN PINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 973383 Nr: 10923-57.2015.811.0041

 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: OSMILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida às 

fls. 49/51.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 concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 854561 Nr: 57115-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE PEDROSO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHAES - 

OAB:14.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 854561 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 917019 Nr: 41441-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ARAÚJO DA LUZ SOUZA, ALZIRA COSTA DE 

PAULA, CLARICE MARTINS MONTEIRO, ANA CLAÚDIA MOREIRA 

CAPELÃO PÉRIS, ANGELA MARIA DA SILVA, DOLORES CONCEIÇÃO DA 

COSTA, FLÁVIA MORAES UMENO, GLAUCIA PATRICIA VIANA DE 

MORAIS, ELIZABET DOS SANTOS, GLEYCE REGINA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 928217 Nr: 48351-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inserto na exordial, extinguindo o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim 

de tornar definitiva a antecipação de tutela deferida às fls. 19/21.Deixo de 

condenar o demandado ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem honorários. Após, não 

havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863461 Nr: 4383-27.2014.811.0041

 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: PETRONILHA DA SILVA CAMPOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401/MT, ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE 

SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871613 Nr: 10764-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES LOPES SCHIMITZ, GILMAR ALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DA SAUDE 

ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789/MT, GILMAR ALVES SILVEIRA - OAB:10789, LUCIANA 

ZAMPORONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Autos n.º 871613 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação impugnação (fl. 77), 

HOMOLOGO os cálculos de fl. 74v e, nos moldes do art. 535, §3º, do CPC 

, DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o 

Provimento nº 11/2017-CM.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852334 Nr: 55148-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA DE FRANÇA, JOENY HEMILIA 

CUNHA MACIEL FAVA, JUNIA BATISTA DE SOUZA, JOSEANE PACHECO 

CORRÊA, KERMAN CORREA FONSECA, LEILA MARIA DE MATOS 

CARDOSO, LENIL DA COSTA FIGUEIREDO, LUCIANA MARIA DEMANAN, 

LUCIO CONSTANTINO DE ARRUDA, LEO MARCIO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 803003 Nr: 9467-43.2013.811.0041

 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: TERTULIANO LEITE DA COSTA, HUXILAINE ALVES 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inserto na exordial, extinguindo o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim 

de tornar definitiva a antecipação de tutela deferida às fls. 57/57.Deixo de 

condenar o demandado ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem honorários. Após, não 

havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935622 Nr: 52383-58.2014.811.0041

 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: ERCÍLIO BOM DESPACHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARÊSSA A. DE A. DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Autos n.º 935622 – Procedimento ordinário

Vistos etc.
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Tendo em vista a certidão de fl. 98, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026422-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUFIK AFFI (REQUERENTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Atento à manifestação Id.14902551, constato que, 

de fato, a decisão Id.14864124 incorreu em erro, uma vez que fez constar 

equivocadamente no polo passivo da demanda o Instituto Nacional do 

Seguro Social, autarquia federal, o que culminou no declínio da 

competência em favor da Justiça Federal. Contudo, o polo passivo da 

demanda é composto pelo Instituto Municipal de Previdência Social, de 

modo que a competência permanece neste Juízo Estadual, razão pela qual 

torno sem efeito a decisão Id. 14864124. Pois bem. O Código de Processo 

Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação. Defiro o pedido de recolhimento das custas ao 

final do processo. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030627-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

NIVALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO FERREIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Dom Aquino, haja vista que o 

valor já recolhido se faz referente às taxas judiciárias do processo, no 

juízo deprecante. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020015-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

CLEUZA FONSECA MATOS (AUTOR(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: 1003178-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

ARIADNE CAROLINE DE ANGELI (REQUERENTE)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021925-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOMINGUES DE JESUS (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA GOMES CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 1020286-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Em decorrência da decisão (Id. 15274537), 

sobreveio petição (Id. 15478440) da Parte Requerente postulando a 

reconsideração desta. Contudo, compulsando os autos, constato que não 

se detectam fatos novos, circunstâncias relevantes ou adequabilidade 

probatória para rever a decisão, portanto, não havendo o que se 

reconsiderar. Ademais, vale consignar que o Requerido está 

descumprindo as ordens judiciais há mais de um mês, mesmo com 

diversas reiterações proferidas por este Juízo, não podendo a parte, em 

busca de sua saúde (conforme se verifica pelas fotos anexas), aguardar 

eternamente a solidariedade do Requerido. Desta maneira, deixo de 

acolher o pedido de reconsideração (Id. 15478440), mantendo na íntegra a 

decisão tal qual fora lançada. Intimem-se Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020828-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

EDELVIGES FELIPE DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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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: 1026515-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLI GONCALVES ANTUNES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, no valor total de R$ 

721,56 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. Na 

sequência, tendo em vista que a Parte Requerente apresentou 

orçamentos, providencie a Escrivania o levantamento do valor, 

expedindo-se alvará em favor da fornecedora, Farmácia UNIMED, CPNJ n. 

03.533.726.0001-88, Banco do Brasil, Agência n. 3307-3, Conta Corrente 

n. 2739-1. Anoto que a Parte Autora deverá fazer a prestação de contas 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da aquisição dos fármacos, 

apresentando Nota Fiscal em seu nome. Apresentada as prestações de 

contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o Requerido 

para manifestar-se, nos termos do art. 11, §4º, do Provimento n. 

02/2015-CGJ Expeça-se o necessário. 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: 1029110-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERALDA CAVEQUIA GUEDES (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial anexando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1005433-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE AMORIM SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MIRELE CRISTINA DA GRACA FURTADO (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: 1020343-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

VANDER VALTER GOMES DA SILVA (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006819-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA (ADVOGADO(A))

ADIMAS ANDRE BIGUINATI (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO BRANDALIZE (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BRANDALIZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (EXECUTADO)

OSVALDO FERNANDES (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Portanto, constata a discrepância entre o valor da causa e o 

proveito econômico perseguido, altero de ofício o valor da causa para R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), devendo a Requerente promover o 

recolhimento das custas e da taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018791-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (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: Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031100-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 
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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: 1006155-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KRAEX DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019980-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

VIVIANE RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora, para CUMPRIR o disposto na certidão de ID.15548960 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1038234-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto (ADVOGADO(A))

NATASHA PREZA SACHETTI (IMPETRANTE)

GEISA VIEIRA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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: 1029963-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADOLFO DE AGUIAR (AUTOR(A))

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031710-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja dada baixa do gravame 

e permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

placas OBJ 1271, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035874-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DALVANEI OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

WAGNER LUIZ SAFF (AUTOR(A))

JOANISIO ROSA DE MORAIS (AUTOR(A))

CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA (AUTOR(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

JOSEFA CLARA FERNANDES (AUTOR(A))

HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES (AUTOR(A))

ODIMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADEMIR PIRES CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos 

declaratórios oferecidos em face da sentença Id. 14948763. 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: 1029380-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025158-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUCIANO MARCELO DA COSTA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Governo do Estado de Mato Grosso (RÉU)

Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Estado de Mato Grosso - SECITEC (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. Atento à arguição de ilegitimidade passiva da Parte 

Ré, e transpondo-a ao disposto no artigo 338, caput, do CPC, intime-se a 

Autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, alterar a petição 

inicial para a substituição do Réu. 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: 1005602-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005781-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

LUCIANE TIEMI YAMAGUTI MENIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005644-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO (AUTOR(A))

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008125-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RENILZA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008126-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

VANESSA CONCEICAO PINHEIRO (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028748-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT (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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Designo o dia 08/12/2018 às 8h50min (oito horas e cinquenta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890507 Nr: 23573-73.2014.811.0041

 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: DHYOGO SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - 

OAB:161.187/RJ, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230, PEDRO CORREA 

FRANCO - OAB:22.926, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161.187/RJ, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerido para, querendo, apresentar contrarrazões.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824219 Nr: 30283-46.2013.811.0041

 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: FLAVIA HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067872 Nr: 54450-59.2015.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

BARBARA AMORIM MATOS BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SASENAZY SOARES ROCHA 

DAUFENBACH - OAB:PROMOTORA DE JU

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926265 Nr: 47267-71.2014.811.0041

 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: REGINALDO RACHID JAUDY, REISI RACHID JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA - 

OAB:3590-A/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929561 Nr: 49037-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE CANHETE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937247 Nr: 53222-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947508 Nr: 58837-54.2014.811.0041

 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: CLAUDEMIR APARECIDO BARBARELLI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122435 Nr: 19830-84.2016.811.0041

 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: CERILA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mt saúde - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846477 Nr: 50086-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEILA GOMES DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742326 Nr: 39211-54.2011.811.0041

 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 MARGREITER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ/MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857623 Nr: 59854-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MÁRCIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 
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OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Vistos, etc.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação aos cálculos 

apresentados pelos Exequentes.

A controvérsia da demanda reside, também, em relação ao “quantum 

debeatur”. Destarte, para o seu deslinde, entendo necessária a 

elaboração de cálculos.

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, 

anotando que a atualização monetária e a compensação da mora deverão 

ser moduladas nos seguintes termos:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 880558 Nr: 17117-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA MACHADO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 06/12/2018 às 13h00min (treze horas – Período Vespertino), 

no consultório médico do perito nomeado, qual seja à Rua Barão de 

Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 803537 Nr: 9993-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja 

restabelecido o auxílio-doença, a partir de 19.02.2013, até que a parte 
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autora se recupere e seja submetida a processo de 

reabilitação/readaptação, bem como determino o desconto das parcelas 

pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela 

anteriormente deferida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação 

de sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de 

mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e 

após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, 

da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia 

certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a 

V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo 

Civil.Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos 

do inciso I do artigo 496 CPC.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859082 Nr: 978-80.2014.811.0041

 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: CAUBY CARLOS MODENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de 

pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Condeno a Requerente em litigância de má-fé, arbitrando a multa 

de 2% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 80, inciso II e 81 

caput do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Extraia-se cópia da sentença e encaminhe-a ao Ministério 

Público.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 940161 Nr: 54664-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZI MARIA FONSECA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 890960 Nr: 23876-87.2014.811.0041

 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: RONALDO DE ALENCAR BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 08/12/2018 às 08h00min (oito horas – Período Matutino), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 
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comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 724329 Nr: 19979-56.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DIEGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 06/12/2018 às 12h40min (doze horas e quarenta minutos – 

Período Vespertino), no consultório médico do perito nomeado, qual seja à 

Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, 

CEP 78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 849292 Nr: 52520-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO DE MORAES LIMA, BRUNO APARECIDO DE 
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LIMA, JOSÉ CARLOS CAMELO, JEFFERSON MARCOS PIFFER, EDSON 

LEITE DA SILVA JUNIOR, GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO, 

WALMIR SANTANA DA SILVA, LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA, 

KLARIANE RAMOS DE SOUZA, SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALUISIO DE 

MORAES LIMA e OUTROS, qualificado nos autos, alegando, em síntese, a 

inexistência de título executivo diante da necessidade de liquidação de 

sentença.

Pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar inexigível pela 

necessidade de liquidação prévia por arbitramento.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Execução de Título judicial, consubstanciado em sentença 

transitada em julgado destes autos em que o Executado fora condenado 

ao pagamento de valores aos Exequentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença requerendo que seja reconhecida a nulidade 

absoluta da execução, uma vez que esta não tenha sido devidamente 

liquidada.

A alegação de inexigibilidade do título executivo arguida pelo Executado 

não merece prosperar, tendo em vista que, a sentença transitou em 

julgado, transformando-se em título executivo judicial (art. 515, I do CPC), 

que está sendo, agora, executado.

 Toda a matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, tendo 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que 

torna a sentença imutável e indiscutível. (artigos 502 e 503 do CPC)

O E. Tribunal de Justiça, acerca do assunto, decidiu:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA 

COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA 

MATERIAL – APLICAÇÃO DA MULTA – ART. 475-J, CPC – RÉU REVEL – 

DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. O 

cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável 

torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz, dentre outros, o efeito da 

impossibilidade de rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, 

ambos do CPC. O réu sendo revel, é dispensável nova intimação para a 

aplicação da multa do art. 475-J, do CPC. Precedente do STJ”. (AI 

126633/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016) 

(grifei)

Com isto, a desconstituição do título executivo poderia ser alegada pelo 

Executado apenas em caso de causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação a transação 

ou a prescrição, se tais fatos acontecerem após proferida a sentença.

Ocorre que, no caso em exame, o Executado aduz que o título executivo é 

inexigível, sob alegação de que este não é exigível e líquido, pois a 

sentença determina que os valores devidos serão apurados em liquidação 

de sentença.

Acerca do objeto, o Código de Processo Civil dispõe no artigo 509:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, 

o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. (...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a 

sentença que a julgou”.

Da leitura do dispositivo supracitado, se verifica que na execução, quando 

a liquidação da sentença depender somente de cálculos aritméticos, o 

próprio Exequente deve elaborá-los e apresentá-los em juízo.

Desta forma, considerando que a liquidação da sentença proferida nos 

autos depende apenas de cálculo aritmético, os Exequentes cumpriram 

com o estabelecido na lei processual civil.

Não é plausível a arguição de inexigibilidade do título por ausência de 

liquidação, tendo em vista que esta se deu mediante a apresentação de 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pelos Exequentes, 

conforme determina o art. 534 do CPC.

Ademais, em que pese a sentença ter indicado que os “valores serão 

apurados em liquidação de sentença”, a Súmula n. 344 do Superior 

Tribunal de Justiça determina que “a liquidação por forma diversa da 

estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

Portanto, diante de todos os argumentos aqui colocados, a rejeição deste 

pedido é a medida que se impõe.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos 

os cálculos de fls. 803/889.

Assim, à vista da legislação pertinente e, não havendo discussão sobre o 

valor sendo executado, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados às fls. 

803/889, na qual constam os valores a serem recebidos pelos 

Exequentes.

Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do 

cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização a partir da data de 30/11/2016, usando o último valor 

atualizado, qual seja o valor encontrado às fls. 803/889, observando o 

seguinte:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o ofício 

requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, de forma 

individualizada em favor dos Exequentes, observando-se o disposto no 

art. 535, §3º do NCPC, bem como na Constituição Federal, conforme os 

valores a serem atualizados pelo Contador Judicial.

 Em seguida, ao arquivo até a quitação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 938583 Nr: 53948-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHBBO, PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DAVI HENRIQUE BRAZ DE OLIVEIRA, representado por PAULO CÉSAR DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de 

”Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de 

tutela específica de urgência”, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

buscando liminar, determinando ao Requerido que assegure “todas as 

providências necessárias para o tratamento médico, com internação em 

de UTI pediátrica e procedimentos cirúrgicos necessários.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls.15/27.

A liminar foi deferida - fls.28/31.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que o Requerido foi devidamente citado, mas deixou de 

apresentar contestação, decreto a revelia do ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos do artigo 344 do CPC, e na sequência, julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, II, do CPC.

Como se sabe, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde 

pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante 

descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera 

de Governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), 

executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos 

cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal.
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Nesse contexto, é legítimo que os cidadãos postulem à União, aos Estados 

da Federação ou aos Municípios, a devida assistência para o tratamento 

de sua doença.

 Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:

 EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA- 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – 

DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXCLUSÃO DAS 

ASTREINTES - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.

1. Todos os entes públicos que compõem a organização federativa – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios – têm responsabilidade 

solidária de promover a saúde e a assistência pública, de forma que 

qualquer um deles é parte legítima para ser acionado em demanda que 

visa à obtenção de medicamento, nos termos do art. 196 c/c art. 23, I, da 

Constituição Federal.

2. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a 

internação da Requerente uma de suas principais vertentes de, 

eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de 

saúde.

3. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta 

Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de 

um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada.

5. Sentença parcialmente retificada. (TJMT – 3ª Câmara Cível - Reexame 

Necessário de Sentença nº 102875/2013. Relatora Desembargadora Maria 

Erotides Kneip Baranjak. VU. Julgamento 28/01/2014)

Se a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis 

pelo fornecimento de assistência à saúde das pessoas carentes, segundo 

disposto na Lei n. 8080/1990, tem-se que a Parte Autora pode exigir de 

qualquer um deles o cumprimento de sua obrigação.

Segundo se infere dos autos, por meio dos laudos médicos, a assistência 

vindicada pela Parte Autora é de extrema necessidade.

 Ocorre que, a Parte Autora não dispõe de recursos para realizá-lo por 

contra própria. A Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca 

dentre os direitos sociais a saúde, direito este que, ainda na forma da 

Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

 Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, estabelecem que "as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma 

descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e 

"atendimento integral".

 Também o art. 23, da mesma Constituição da Republica, dispõe em seu 

inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".

 E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 

8080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

 Não se deve desconhecer que o SUS é financiado "com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes" (cf. parágrafo primeiro do art. 

198 da CR). A conjugação deste dispositivo com o mencionado artigo 23, 

II, da Constituição, conduz à inexorável conclusão de que àqueles entes 

compete fazer as gestões necessárias, junto aos responsáveis pelo 

financiamento do Sistema e/ou pela compra dos medicamentos, de forma a 

manter a unidade sob sua direção em condições de atendimento integral.

 Ainda que mantenha reservas quanto à aplicação de tais conceitos 

incondicionalmente à generalidade dos casos, sem avaliação dos 

elementos fáticos específicos de cada pretensão deduzida, sem 

conjugá-los com outras normas constitucionais estruturantes do Estado 

brasileiro, na espécie dos autos as lições e arestos citados encontram 

campo para sua aplicação, inclusive aquelas que impõem responsabilidade 

aos gastos públicos e coíbem dissipação de recursos ao lado da disciplina 

orçamentária.

 Cabe aqui destacar que, comungo do entendimento de que a cláusula da 

reserva do possível encontra limite quando se está diante de direitos 

relacionados ao mínimo existencial. E, é o caso dos autos, uma vez que 

estamos diante de direito fundamental à saúde e à vida.

No tocante à relação da reserva do possível com o mínimo existencial, 

trago à baila ensinamentos doutrinários.

 O autor Ricardo Lobo Torres afirma que a proteção do mínimo existencial 

não se sujeita à reserva do possível, pois tais direitos se encontram nas 

garantias institucionais de liberdade, na estrutura dos serviços públicos 

essenciais e na organização de estabelecimentos públicos. Veja-se:

“A proteção positiva do mínimo existencial não se encontra sob a reserva 

do possível, pois sua fruição não depende do orçamento nem de políticas 

públicas, ao contrário do que acontece com os direitos sociais. Em outras 

palavras, o Judiciário pode determinar a entrega das prestações positivas, 

eis que tais direitos fundamentais não se encontram sob a 

discricionariedade da Administração ou do Legislativo, mas se 

compreendem nas garantias institucionais da liberdade, na estrutura dos 

serviços públicos essenciais e na organização de estabelecimentos 

públicos (hospitais, clínicas, escolas primárias, etc.) (TORRES, Ricardo 

Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza 

orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). 

Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p. 81-82.)

 Já, a doutrinadora Ana Paula de Barcellos adota uma posição rígida de 

mínimo existencial. Para ela, o mínimo existencial constitui o conteúdo mais 

essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, que, por esse 

motivo, deve ser aplicado como uma regra, sem margem à ponderação:

 “... uma fração do princípio da dignidade da pessoa humana, seu 

conteúdo mais essencial, está contida naquela esfera do consenso mínimo 

assegurada pela Constituição e transformada em matéria jurídica. É 

precisamente aqui que reside a eficácia jurídica positiva ou simétrica e o 

caráter de regra do princípio constitucional. Ou seja: a não realização dos 

efeitos compreendidos nesse mínimo constitui uma violação ao princípio 

constitucional, no tradicional esquema do “tudo ou nada”, podendo-se 

exigir judicialmente a prestação equivalente. Não é possível ponderar um 

princípio, especialmente o da dignidade da pessoa humana, de forma 

irrestrita, ao ponto de não sobrar coisa alguma que lhe confira substância; 

também a ponderação tem limites” (BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia 

Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade da pessoa 

humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252.

Com esses fundamentos, juízes que somos, não podemos discutir em 

seara alheia. Não nos cabe, em matéria de medicina, questionar se a 

assistência vindicada pelos médicos é ou não imprescindível para 

combater o quadro patológico apresentado pela Parte Autora, bem como 

se os entes federados possuem dotação orçamentária para arcar com os 

gastos da prestação à saúde.

Ora, se os médicos e os demais profissionais dizem que o tratamento 

indicado por eles é necessário, não somos nós, simples juízes, que vamos 

discutir em seara alheia. Não podemos ser imprevidentes! A saúde, a vida 

e a dignidade da pessoa humana devem ser asseguradas por meio da 

prestação jurisdicional.

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar aos Requeridos 

que, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação 

do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, disponibilizando 

todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem 

qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes 

autos, nesses termos.

Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas 

ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio 

Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica 

é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o 

credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria 

defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do 

Estado.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado 
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certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 67453 Nr: 12009-54.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIDAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WHADY LACERDA - PROC 

ESTADO - OAB:3119-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual já foi realizada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor em favor da Exequente à fl. 227, 

entretanto, pelo que depreende dos autos, até a presente data não houve 

pagamento.

A Exequente relata que, embora realizada expedição do RPV à fl. 227 em 

16/04/2018, até a presente data não houve qualquer realização de 

pagamento, pugnando, portanto, pelo bloqueio do numerário das contas do 

Executado.

Pois bem.

Em análise às circunstâncias, vejo necessária atualização do valor do 

RPV que, por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez decorrido o 

prazo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor, a secretaria do 

juízo certificará a não juntada de comprovante de pagamento 

encaminhando os cálculos de liquidação e a certidão ao Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP para proceder com a apuração de mora. 

(art. 5°, §§ 5° e 6° do mencionado provimento).

 Desta forma, certifique-se quanto a juntada de comprovante de 

pagamento nos autos.

 Após, determino a remessa ao DAP para apuração de mora, seguindo os 

termos do provimento n. 11/2017-CM.

Retornando os cálculos, determino que seja renovado os Ofício de fl. 227, 

estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo Executado 

dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas suas 

contas bancárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 870069 Nr: 9614-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIO 

CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDICIÁRA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC, por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC.Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo 

Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 347989 Nr: 18326-24.2008.811.0041

 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: CLARICE MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, cabe à Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a 

presente ação, e, em razão de a sede da Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso estar regularmente instalada nesta capital, o 

processo deve ser remetido ao juízo competente, nos termos do artigo 64, 

§3° do CPC.

Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da Justiça 

Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição Federal) 

declaro, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual e determino a 

remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Mato 

Grosso.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1064722 Nr: 53080-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DOMINGUES BARROS, REJANE 

HARUMI IMADA MAEDA, ADAILSON GONÇALO RODRIGUES FERREIRA, 

WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA, CLEUNICE SIMÕES DA SILVA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 455411 Nr: 26616-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYCINEIA FIGUEIREDO DE MIRANDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por GLEYCINEIA 

FIGUEIREDO DE MIRANDA E SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS para cumprimento de sentença transitada 

em julgado.

O Executado manifestou à fl. 213-v pela não oposição aos cálculos 

apresentados pela Exequente.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados pelo 

Exequente às fls. 204/209.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, de forma 

individualizada, em favor da Exequente e do Patrono da causa, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores apresentados às fls. 204/209.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 945223 Nr: 57522-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DIAS DA CUNHA RAMSDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 864266 Nr: 5029-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FERREIRA DE SOUZA, ISRAEL NUNES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 944830 Nr: 57341-87.2014.811.0041

 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: JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897055 Nr: 27603-54.2014.811.0041

 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: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE 

ALVES VIEIRA, JOSE REIS, JOSE OTACILIO DE ALMEIDA, JOSE CARLOS 

PINHEIRO SILVA, JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA, JOÃO BATISTA DE 

VECHI, JOÃO CARLOS CEPOLINI, JOEL ALEIXO CASTRO, JUCI VIVIAN 

RIZZIOLLI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 

- OAB:7.543, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, MARILCI M. F. DE 

SOUZA COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8.602/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada às fls. 347/352.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900818 Nr: 30470-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO LEMBRANZI, MARIA FÁTIMA DAS CHAGAS, 

VALDIRENE REGINA BORBA, MARLUCE CRISTIA PEREIRA DA SILVA, 

MIRCILA FATIMA DA CUNHA CRUZ, NADJA SAMORA DA SILVA SANTOS, 

VANDER CLEISON GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Nesta oportunidade, determino a intimação do Executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 723731 Nr: 19344-75.2011.811.0041

 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: MHCDSP, ARYANNE LAURA CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY DO 

AMARAL - OAB:PROC., JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial, no qual fora expedido 

Requisição de Pequeno Valor, em favor da Exequente.

No entanto, a Exequente apresentou a petição de fl. 154, informando que o 

Executado não realizou o pagamento no prazo estipulado legalmente.

Diante destas informações, determino que seja renovado o Ofício de fl. 

151, estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo 

Executado dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas 

suas contas bancárias.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 843383 Nr: 47306-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SOARES BAGANO, CLAUBE MARCELO 

COSTA CAMPOS, ADILSON RODRIGO DA SILVA, JOÃO NOEL ALVES DE 

LIMA, LEANDRO ARAÚJO VIEIRA, ROBERTO HAMANN SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451/MT, RENATA M. DE A.V. NETO DEBESA - OAB:11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 92/96, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 144/148. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 895567 Nr: 26782-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAMILDES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT, FRANCISCA DESÁ - OAB:16.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 928188 Nr: 48335-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACY DE CARVALHO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845178 Nr: 48890-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 841054 Nr: 45370-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR NUNES DE ALMEIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883467 Nr: 18886-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACY JERÔNIMO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900822 Nr: 30472-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VAZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 75/79, levando em consideração a retificação 
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parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 128/139. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 877153 Nr: 14904-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA ELISIA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 904500 Nr: 33189-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON BENEDITO DE LARA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que já fora realizada homologação à fl. 78, determino a 

expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme 

o caso, em favor da Exequente, observando-se o disposto no art. 535, 

§3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme os valores 

atualizados pela contadoria às fls. 11/16.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014793 Nr: 29624-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA DOROTEIA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:9059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

No tocante ao crédito principal, este deverá ser apurado através 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857737 Nr: 59966-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE MIRANDA LEITE, ANA RITA DE CAMPOS 

LEITE, DOMINGAS CASTRO DOS SANTOS, ELAINE FÁTIMA ORTEGA DA 

COSTA, SELMA REGINA LOPES FONSECA, ALENIR RONDON DE BARROS, 

DÚBIA BEATRIZ OLIVEIRA CAMPOS, DEISE ANTONIA DA SILVA, SANDRA 

CONCEIÇÃO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

No tocante ao crédito principal, este deverá ser apurado através 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 792097 Nr: 46190-95.2012.811.0041

 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: LUIZ ANTONIO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Inicialmente, determino a intimação do INSS para, no prazo de 10 (dez) 

dias, antecipar os honorários periciais, conforme dispõe o artigo. 8°, §2° 

da Lei n. 8.620/1993.

Após, designo o dia 04/12/2018 às 12h50min (doze horas e cinquenta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

Ratifico os quesitos já realizados por este juízo.

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 870264 Nr: 9767-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGEBORG RUPP, VALI FULBER CAUMO, INGRED 

RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISE FULBER CAUMO - 

OAB:12.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 53/57, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 127/136. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 799083 Nr: 5501-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a decisão proferida às fls. 97/98 

carece de erro material quando se refere aos cálculos de execução, 

razão pela qual chamo o feito à ordem e retifico parte da decisão de fls. 

97/98 passando este a contar com o seguinte trecho:

“Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 87/91, e, via de consequência, JULGO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC”. (Grifei)

Incluindo-se assim o valor dos honorários sucumbenciais que também são 

objetos do mesmo cumprimento de sentença não embargado.

No mais, mantenho a decisão de fls. 97/98 em seus demais termos.

Oportunamente, deixo de analisar à impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado às fls. 100/102, uma vez que foi apresentado 

aproximadamente 06 (seis) meses após o decurso do prazo (fl. 96) para 

sua apresentação.

Expeça-se o necessário e arquivem-se os autos até sua quitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027056 Nr: 35381-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 866748 Nr: 6966-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROSA SANTOS SILVA, PAULO BEZERRA 

DOS SANTOS, FRANK DA SILVA GALIANO, RIANA SANTOS SILVA, 

ISABEL CRISTINA SOARES FIGUEIREDO, JULIANA ANDRADE DA SILVA, 

GENI APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA, BENEDITA MARIA 

ILDEFONCIA, MARIA LUCIA PAIAO, SILVANA BARBOSA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

No tocante ao crédito principal, este deverá ser apurado através 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 714931 Nr: 9277-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 729332 Nr: 25330-10.2011.811.0041

 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: DYNAMED - INDUS., COMERCIO E SERVIÇOS PARA 

ELETROMEDICINA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIL GARCIA - OAB:100335
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 770662 Nr: 23692-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMAR DA S. LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 867507 Nr: 7560-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CEZAR BUENO DA SILVEIRA, ADVAIR 

MAXIMA DE OLIVEIRA, JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA, FRANCISCA PAULINA 

DE SOUZA, CLEODETE PADILHA DE ARRUDA, ARNETE SERAFINA DE 

OLIVEIRA E SILVA, ZILDA FRANCISCA DE SOUZA, ZENIR RONDOM DE 

ARRUDA, ZULMIRA DE ARRUDA CAMPOS, WILTON MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 928196 Nr: 48341-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA SENA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 242936 Nr: 11533-40.2006.811.0041

 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: CURTUME JANGADAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:10.819-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034309-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

DIVINO MARQUES BRAGA (ADVOGADO(A))

MARCIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAIR GIMENES MARRA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000195-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009981-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (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,caso queira manifestar acerca 
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da contestação carreada aos autos pelo polo passivo, 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: 1012226-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

RUTINEIA DIAS DAMACENO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

RIVAEL MEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NILVA MATOS VITORAZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019152-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

THALIZ KATREN DE AMORIM GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020900-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KAMILA MONTEIRO MAESTRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEBRASPE (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: 1000947-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIA DA MATTA GOMES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504978-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AMELIA DE JESUS FERNANDES (AUTOR(A))

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANDREA APARECIDA GOUVEIA (AUTOR(A))

ANA ANGELICA ROMAO (AUTOR(A))

APARECIDO FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

ANILZA CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

DINARA MARIA BIASOTTO SANTOS ALVES (AUTOR(A))

CILENE LEITE DE MELLO (AUTOR(A))

GLAUCIA CHRISTIANE BORSTEL CICHOSKI (AUTOR(A))

ELIZETE EVANGELISTA DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO (AUTOR(A))

LEDIANA MARA SOCCOL (AUTOR(A))

NEUSA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

LUZIA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

ROSMILDA LURDES ALVES LEAL (AUTOR(A))

ROSILENE MEDEIROS ROCHA (AUTOR(A))

SIMONE JANICE SCHULZ HOLOWKA (AUTOR(A))

SARA ALVES HOEGEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008172-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE TAMBARA VELHO (AUTOR(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504469-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA NOGUEIRA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002902-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))
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FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005765-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADARCI DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006488-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ROSALINA DE MORAES (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009904-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA DE BARROS BAMBIRRA (REQUERENTE)

KARINA MARTINS (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

SELMA SILVA BRAGA ADDOR (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007749-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005888-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES ALVES DE ANICESIO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003846-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

MARIA ALZIRA NASSAR FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005938-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

MARIA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890183 Nr: 23331-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSEL TAIS COELHO SOARES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, EWERTON 

FERREIRA BARROS, ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, JOSE GOMES 

VIEIRA FILHO, SIDNEI RUDOLF, PAULO SERGIO VASCONCELOS DE 

OLIVEIRA, DENISE LIMA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO, NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100, PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerido para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706644 Nr: 656-65.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E CIDADANIA E ASSISTRNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B, FABIO 

MARCEL VANIN TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - 

OAB:7140-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905446 Nr: 33867-87.2014.811.0041

 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: TELEVISÃO RONDON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725157 Nr: 20865-55.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRIX POSTOS DE COMBUSTÍVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903277 Nr: 32303-73.2014.811.0041

 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: RONDOMAQ - MÁQUINAS E VEICULOS S.A, 

RONDOMAQ - MAQUINAS E VEICULOS S/A, RONDOMAQ MAQUINAS E 

VEICULOS S/A, RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, CLOVES 

LUIZ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ

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

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920757 Nr: 43911-68.2014.811.0041

 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: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899992 Nr: 29815-48.2014.811.0041

 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: MARILENE MESSIAS, ZENILDA DIAS SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2.062, MARCIA 

CRISANTO DE SOUZA GOMES - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927344 Nr: 47846-19.2014.811.0041

 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: REINA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO LESTE 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAULIO DA SILVA FILHO - 

OAB:74.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504874-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

LAZARA MARIA NOGUEIRA (AUTOR(A))

OLIVIA FERNANDES BORETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos e etc. Ante o pedido interpelado pelo causídico da parte 

exequente solicitando a remessa dos autos a Contadoria Judicial para 

realização dos cálculos pertinentes ao crédito principal, INDEFIRO o 

pedido, contudo, faculto ao credor trazer a memória de cálculo 

discriminada, conforme dispõe o art. 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sobrevindo a memória de cálculo, intime-se o devedor para regular 

manifestação, no prazo legal. Caso contrário, arquive-se os presentes 

autos, com baixas e cautelas de estilo. Às providências. OBSERVAÇÃO: 

O 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: 1027848-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita à Requerente. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o 

Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação ou 

autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Citem-se 

os Requeridos para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019981-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SIMONETTI BRAUN (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(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: 1016718-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal (ADVOGADO(A))

MANOEL LOUREIRO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877444 Nr: 15084-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI DE MELO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, LOZIL 

MESQUITA DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA DA SILVA, JHONATAN WELDER 

DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885002 Nr: 19852-16.2014.811.0041

 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: FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911707 Nr: 37962-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON RIBEIRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912314 Nr: 38385-23.2014.811.0041

 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: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828937 Nr: 34782-73.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA MACIEL MARTINS - 

OAB:134.477 - MG, RENNER SILVA FONSECA - OAB:97.515 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 
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PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853809 Nr: 56430-12.2013.811.0041

 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: CLEIDE BASTOS LEITE, LUCIENNE REGINA BASTOS 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869337 Nr: 9055-78.2014.811.0041

 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: OXIGENIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002699 Nr: 24555-53.2015.811.0041

 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: HENRIETTE MARCEY ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873872 Nr: 12532-12.2014.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA VILLALOBOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS/MT, 

GERENTE REGIONAL DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO NORTE - GSAN, 

SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SEFAZ, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002694 Nr: 24551-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: VALMOR BATISTA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032910 Nr: 38063-66.2015.811.0041

 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: C.M.L. MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801725 Nr: 8159-69.2013.811.0041

 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: JECIEL NES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841504 Nr: 45757-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO DE ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853219 Nr: 55935-65.2013.811.0041

 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: ADIR SOARES GUIMARÃES, AMILCO DOS SANTOS, 

BENEDITA SEBASTIANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, DENIZE SONIA 

BRANDÃO CAMPOS, EMILIANO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:
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 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879283 Nr: 16344-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES DE SOUZA RODRIGUES 

- OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960617 Nr: 5084-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026641 Nr: 35127-68.2015.811.0041

 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: VILMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 3721-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

Nesta data, venho reduzir a termo as penhoras em desfavor da autora 

COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - 

COOVMAT, efetivada através do Mandado abaixo descrito:

- FLS. 707/708 – MANDADO DE PENHORA expedido em 21/08/2018 pelo 

JUÍZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0000473-16.2014.5.23.0006 – exequente JOÃO BOSCO SALES – Valor da 

execução atualizada até 31/08/2018: R$ 75.455,49.

- FLS. 709/711 – MANDADO DE PENHORA expedido em 03/09/2018 pelo 

JUÍZO DA 5ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0001035-28.2014.5.23.0005 – exequente JOANA DE SOUZA RONDON – 

Valor da execução atualizado até 01/09/2018: R$ 2.951,66.

- FLS. 712/713 – MANDADO DE PENHORA expedido em 10/09/2018 pelo 

JUÍZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo nº 

0000282-39.2012.5.23.0006 – exequentes OLICIO MIRANDA BARBOSA E 

OUTROS – Valor da execução atualizado até 28/02/2018: R$ 8.248,63.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005408-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Expedido por Ordem do MM. 

Juiz: Dr. Roberto Teixeira Seror. Dados do Processo: Processo: 

1005408-87.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) Valor 

causa: $15,000.00; Requerente: REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

MARTINS Requerido: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 25 de setembro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 

5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007867-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

EMANUEL TORRES FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006203-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013450-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DOS REIS ARRUDA (AUTOR(A))

HERMINIA DIAS DE MORAES ALVES (AUTOR(A))

JOZANE TONIOLO (ADVOGADO(A))

JOSUE BARTOLOMEU DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIO ULHOA PYLES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008401-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VIRGINIO BRAGA (REQUERENTE)

SILVANA NOVAES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007399-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONIFACIO DE SOUZA FARIA (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015104-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA LEMES (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019684-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

ESTEVAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025587-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIETA CARMO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002635-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

uilzania sobrinho Castanon Salustiano (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023771-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES (ADVOGADO(A))

ANA MARGARIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007915-21.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BERNADETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013262-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016735-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA (ADVOGADO(A))

DEA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006426-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMAN MARITA GOMES (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003854-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADIL FERREIRA JACINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007740-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IOLANDA ANGELITA CONCORDIA VARGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022622-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005397-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVANDRA PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002823-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARYNILCE DOS SANTOS SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504915-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ROSA (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007827-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503224-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001312-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

NUBIA GUEDES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006323-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE OLIVEIRA ABREU (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

CALCI JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020013-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

ELIAS MARTINS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009060-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

ECIO JOSE LEMES DO COUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014284-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ISABEL DA SILVEIRA BARROS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014080-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

AURIANE SOUZA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014080-84.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023571-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1023571-18.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000631-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO XAVIER (IMPETRANTE)

JOAO ROBERTO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1000631-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019960-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE ARAUJO SANTOS (ADVOGADO(A))

GRANDI COMERCIAL LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA STRINGHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019960-57.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504779-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

NICOLINA GOMES BRITO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

0504779-10.2015.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015344-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

KATIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1015344-68.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. 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, 
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voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015614-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

EDILTO BENEDITO LATORRACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1015614-92.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. 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, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015690-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BERNDT (EXEQUENTE)

PAOLA REZENDE BEJARANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1015690-19.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. 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, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029163-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

CLEYSON CLOVES DO CARMO (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1029163-72.2018.8.11.0041 (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, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011524-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO LEONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO RONDON GRACIOSO (ADVOGADO(A))

DENICE ARCIMAL LEONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1011524-41.2018.8.11.0041 (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, 24 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371833 Nr: 8479-61.2009.811.0041

 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: JF INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA, 

ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, BANCO DO BRASIL 

S/A, LUTERO PONCE DE ARRUDA, FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, 

MARCELO RIBEIRO ALVES, BENEDITO ELSON SANTANA NUNES, ELSON 

BENEDITO SANTANA NUNES, SILAS LINO DE OLIVEIRA, LÚCIA 

CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS COLETA DE SOUZA, ANA MARIA FRANCO 

DE BARROS, GONÇALO XAVIER BOLELHO FILHO, ALESSANDRO 

ROBERTO RONDON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - 

OAB:26822-B/PR, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RODRIGO LUIZ DA 

SILVA ROSA - OAB:18099/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerido para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926936 Nr: 47613-22.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE DA SILVA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA EMILIA BORTOLINI - 

OAB:15.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO AGUIAR 

- OAB:OAB /MT 9.769

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerido para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915613 Nr: 40617-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049023 Nr: 45927-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FALCHETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - 

OAB:21.306, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776993 Nr: 30328-84.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIMO ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA - EPP, EDMILSON 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:6546 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934131 Nr: 51488-97.2014.811.0041

 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: ANA PAULA DA COSTA MOREIRA NUNES, WANIA 

PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862799 Nr: 3881-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSELIANE DE MAGALHÃES LOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947892 Nr: 59075-73.2014.811.0041

 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 DA GLÓRIA OLIVEIRA MUTRAN, LEODES 

FERREIRA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIRA MUTRAN - 

OAB:10.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949852 Nr: 60260-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS, SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981082 Nr: 14648-54.2015.811.0041

 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: L M VIEIRA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007618-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007618-14.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Impetrante noticia o descumprimento da medida 

liminar (ID nº 14884437), a qual determinou a suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário constituído através dos Termos de Apreensão e 

Depósito nº 1124998-4, nº Controle: 33842005201619396; 1125045- 8, nº 

Cont ro le :  9352230520160009 ;  1125045-5 ,  n º  Con t ro le : 

93522305201619221; e 1124968-8, nº Controle: 29661905201615062. O 

art. 139 do CPC/2015 dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 
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determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

(...)”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, in verbis: “As 

medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos 

arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença 

envolvendo obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de 

certo modo, generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de 

efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da 

natureza da obrigação consubstanciada no título executivo” (disponível 

e m : 

http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efeti

vacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento da 

ordem, determino a intimação pessoal da autoridade Impetrada para 

cumprir imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que 

poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o 

Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais), a ser bloqueada via BACEN JUD da conta 

bancária das autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Ainda, determino a expedição de 

Ofício à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para que 

cumpram a decisão de ID nº 1466057, reiterando a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário até decisão final a ser proferida neste 

writ. Por fim, consigno que cabe às partes, até o último dia do prazo 

estipulado, juntar aos autos um comprovante do cumprimento da liminar 

anteriormente deferida. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028949-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

IVANEY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028949-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por IVANEY ALVES DA SLVA em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a anulação do ato administrativo 

que realizou a transferência do veículo da Sr.ª Pâmela para o Sr. Manoel 

Pinheiro e, posteriormente, a anulação do ato administrativo que transferiu 

o automóvel em nome do Sr. Manoel Pinheiro para o nome do Sr. Weider, 

bem como que efetue o ressarcimento de valores pagos no momento da 

liberação do veículo. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o que merece registro. In casu, verifico que se aplica a 

conciliação e/ou mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015 

c/c Provimento nº 09/2016-CM/TJMT. Dessa forma, determino a remessa 

dos autos à Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Capital, 

para que se inclua em pauta o presente processo. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029655-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (IMPETRANTE)

Gustavo Vettorato (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

Agente de Tributos Estaduais da Gerência de Recuperação de Receita 

Pública (IMPETRADO)

Julgadora da Gerência de Controle e Reexame de Processos 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1029655-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por AGRÍCOLA ALVORADA 

S.A. contra ato indigitado coator de lavra da JULGADORA DA GERÊNCIA 

DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS – GCRE/SEFAZ-MT e do 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE 

RECEITA PÚBLICA-GRRP, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados com base 

nas Notas Fiscais nº 470, 471, 472, 23598 e 24560, conforme o Aviso de 

Cobrança Fazendário – ACF nº 45600/332/68/2011 e a Decisão 

Administrativa do Recurso Voluntário E-Process nº 5166013/2013, bem 

como seja determinado às autoridades Impetradas que se abstenham de 

efetuar qualquer medida constritiva das liberdades do Impetrante em razão 

dos fatos relatados na presente inicial. Aduz, em síntese, que é empresa 

do setor de comércio atacadista e armazenagem de grãos (CNAE nº 

4622-2 e 5211-7/01), atuante no mercado a mais de 15 (quinze) anos, 

sendo que, em 25.02.2011, foi lavrado o Aviso de Cobrança Fazendário – 

ACF nº 45600/332/68/2011, lançando créditos tributários de ICMS 

supostamente oriundos de operações de compra de mercadorias (grãos 

de soja ou milho) de produtores rurais, com benefício de diferimento do 

ICMS, mas aqueles estariam com seus cadastros estaduais de 

contribuintes irregulares (suspensos), gerando a vedação para usufruir 

do diferimento. Assevera que, em face de tal decisão administrava de 

primeira instância, apresentou Recurso Voluntário sob o E-Process nº 

5166013/2013, ressaltando os fundamentos de insubsistência e nulidade 

da impugnação que não foram acolhidos pela primeira instância, 

acrescentando questões de nulidade do parecer/decisão, não 

observância da natureza das notas fiscais em questão, e cerceamento de 

defesa por não acesso aos autos. Relata que foi proferida decisão 

administrativa, onde foi dada parcial procedência ao recurso voluntário, 

cancelando parcialmente Aviso de Cobrança nº 45600/332/68/2011, 

reduzindo o crédito tributário lançado ao valor atualizado de R$ 228.512,51 

(duzentos e vinte e oito mil quinhentos e doze reais e cinquenta e um 

centavos), todavia, parte do lançamento questionado foi mantido em razão 

da indicação irregular do CFOP. Pontua que houve a indevida interpretação 

do art. 201 do RICMS/MT, além do previsto legalmente, bem como que 

houve negativa de vigência a texto legal expresso. Escuda a pretensão à 

vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

lançados com base nas Notas Fiscais nº 470, 471, 472, 23598 e 24560, 

conforme o Aviso de Cobrança Fazendário – ACF nº 45600/332/68/2011 e 
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a Decisão Administrativa do Recurso Voluntário E-Process nº 

5166013/2013, bem como seja determinado às autoridades Impetradas que 

se abstenham de efetuar qualquer medida constritiva das liberdades do 

Impetrante em razão dos fatos relatados na presente inicial. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 15237072 e seguintes, não vislumbro, nesta 

seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. Ademais, ao que me afigura neste limiar, a 

decisão administrativa proferida pela autoridade tida por coatora não 

padece de quaisquer vícios, estando ela devidamente fundamentada, 

rechaçando todos os pontos objurgados pela Impetrante em seara 

administrativa (ID nº 15237080, 15237118 e 15237122). Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas por coatoras, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, 

na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030041-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (AUTOR(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1030041-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo c/c Reversão de Aposentadoria com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por RICARDO SANCHES FILHO em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a reversão da aposentadoria do Requerente, ante a 

insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, bem como 

que seja determinada a sua reinserção nas funções na esfera 

administrativa sem uso e porte de arma de fogo. Aduz, em síntese, que 

desempenhou as funções de Investigador de Polícia Civil no Estado de 

Mato Grosso, sendo que, em 29.09.2016, se aposentou por invalidez, uma 

vez que estava acometido à época de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F 

31.7). Assevera que o seu estado de saúde atual é considerado estável, 

razão pela qual está em perfeitas condições de retorno ao trabalho, motivo 

este que o levou a protocolar um requerimento administrativo perante a 

Administração Pública, ocasião esta em que postulou nova avaliação pela 

perícia médica oficial. Relata que tomou conhecimento do indeferimento do 

seu pleito de reversão de aposentadoria, sendo que, ao ter acesso aos 

autos, verificou que o laudo está eivado de vícios, uma vez que procedeu 

à sua análise clínica de forma sintética e superficial, além de que está 

firmada por peritos diversos dos que realizaram a perícia. Pontua que a 

conduta administrativa se mostra plenamente incompatível com o 

ordenamento jurídico pátrio, estando em descompasso com importantes 

princípios como legalidade, moralidade e isonomia. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes 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 

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. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

reversão da aposentadoria do Requerente, ante a insubsistência dos 

motivos geradores da incapacidade laboral, bem como que seja 

determinada a sua reinserção nas funções na esfera administrativa sem 

uso e porte de arma de fogo. Em análise perfunctória dos fatos expostos 

e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 15299253 

e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a 

Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao ente público estadual. Outrossim, caso deferida a medida 

antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no 

juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de 

manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual 

seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência 

de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de 

Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal. Posteriormente, abro vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029626-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

ADRIANA REIS ROBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029626-14.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Cancelamento de Contrato Temporário com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por ADRIANA REIS ROBERTO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao 

Requerido que proceda com a imediata reintegração da Requerente no 

cargo anteriormente ocupado, com o recebimento dos proventos vencidos 

e vincendos até a afetiva reintegração, além dos demais direitos 

decorrentes do contrato (13º salário e férias), computando-se o tempo em 

que esteve afastado para todos os fins legais em relação ao seu contrato 

de trabalho. Aduz, em síntese, que, em 21.02.2018, foi contratada em 

caráter temporário pelo Requerido, por meio da Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer, para exercer a função de “manutenção de 

infraestrutura/limpeza”, lotada na Escola Estadual Liceu Cuiabano, nesta 

Capital, com carga horária de 30 (trinta) horas, sob a matrícula nº 

2840659901, contrato nº 1000002758307. Assevera que exerceu as suas 

funções regularmente até 31.07.2018, quando foi notificada do 

cancelamento do seu contrato, por iniciativa da própria Administração 

Pública, sendo determinado que se dirigisse até a referida Secretaria para 

assinar o termo de distrato do contrato. Relata que na data do 

cancelamento do contrato fazia jus à estabilidade gestacional prevista no 
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art. 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal 

de 1988, posto que o início da gestação se deu na data provável de 

28.06.2018. Pontua que informou a Administração Pública acerca da sua 

estabilidade gestacional, requerendo, consequentemente, sua 

reintegração, contudo teve seu pedido negado sob a alegação de que se 

trataria de contrato temporário e que tal modalidade não estaria alcançada 

pelo disposto no ADCT. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes 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 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. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinado ao Requerido que proceda com a imediata reintegração 

da Requerente no cargo anteriormente ocupado, com o recebimento de 

toda a remuneração correspondente ao período de afastamento, ou seja, 

dos proventos vencidos e vincendos até a afetiva reintegração, além dos 

demais direitos decorrentes do contrato (13º salário e férias), 

computando-se o tempo em que esteve afastado para todos os fins legais 

em relação ao seu contrato de trabalho. Do perfunctório exame dos autos 

e da documentação acostada, notadamente pelos documentos de ID nº 

15236012, 15236017 e 15236019, entendo que assiste direito à Autora ao 

deferimento da medida. Isso porque os documentos atrelados à exordial 

demonstram em caráter inicial a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, necessário ao deferimento da tutela 

provisória de urgência destinada à imediata suspensão do ato ilegal, ou 

seja, sua dispensa arbitrária. Em análise dos autos, tem-se que as partes 

celebraram o contrato temporário de prestação de serviços em razão do 

excepcional interesse público, sendo que a Autora foi contratada para 

exercer a função de manutenção de infraestrutura/limpeza, junto à 

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer. Antes do término do 

contrato, a Requerente foi exonerada, mesmo estando grávida. É cediço 

que a Constituição Federal garante a gestante a estabilidade funcional 

provisória como direito inarredável, ainda que ocupe cargo em caráter 

temporário em excepcional interesse público. Cumpre dizer que a 

estabilidade da gestante tem a função social de proteger tanto a mãe, 

propiciando uma boa recuperação pós-parto, quanto – e, sobretudo – oa 

nascituro, oferecendo-lhe a oportunidade de ser cuidado por sua genitora 

nos seus primeiros meses de vida, assegurando-os um relacionamento 

emocional saudável. Certos disso, os legisladores constituintes 

procuraram assegurar a proteção à maternidade e à infância, 

encontrando-se tais direitos sedimentados na Carta Fundamental em 

vigência, mais precisamente no artigo 6º, caput, da CF/88. Nesse ínterim, 

ressalto que a empregada gestante tem direito subjetivo à estabilidade 

provisória prevista no art. 10, II, ‘b’, do ADCT/88, bastando, para efeito de 

acesso a essa inderrogável garantia social de índole constitucional, a 

confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, 

independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao 

empregador. Por derradeiro, não se pode olvidar que o benefício da 

licença gestante (art. 7º, XVIII, da Constituição Federal) foi expressamente 

estendido às servidoras públicas pelo artigo 39, §3º da Magna Carta, o 

qual não fez qualquer distinção entre servidores. E não poderia ser 

diferente, visto que tal garantia destina-se, em verdade, à proteção do 

nascituro, e não propriamente à trabalhadora gestante. Esse é o 

remansoso e reiterado entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DANOS MORAIS – 

PROFESSOR ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – 

LICENÇA MATERNIDADE – BENEFÍCIO POR 180 DIAS – DIREITO 

ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4/1990 – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar nº. 04/90, com as 

alterações previstas na Lei Complementar nº. 330/2008, ampliou o prazo 

da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras 

efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. 

Logo, deve ser o direito à licença-maternidade assegurado também às 

servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio 

Constitucional da Isonomia”. (Ap 123985/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POR TEMPO DETERMINADO EM RAZÃO DE PROGRAMA DO GOVERNO 

FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. DIREITOS 

TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS MÍNIMOS. FÉRIAS E 

DÉCIMO-TERCEIRO. GRAVIDEZ DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

ESTABILIDADE GESTACIONAL RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO 

FGTS NÃO RECONHECIDO. RESTRITO AOS CASOS DE CONTRATAÇÃO 

NULA. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE 

POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE 

A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 

RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Sentença ilíquida atrai o Reexame 

Necessário, o qual será procedido de ofício caso dispensado, por 

qualquer outro motivo, pelo juízo de primeiro grau; As normas da CLT não 

se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; 

todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o 

servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de 

férias e décimo-terceiro. Conforme entendimento pacificado não só nos 

Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras 

públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a 

comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito 

subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” 

das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da 

Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da 

gravidez até o 5º mês após o parto. Dada a regularidade da contratação 

efetivada, não há que se falar em direito a percepção de verbas da título 

de FGTS. Não enseja indenização por dano moral a mera negativa 

imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva 

prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal 

conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não 

se confunde com mero aborrecimento. Quando vencida a Fazenda 

Pública, suas autarquias e fundações, o valor dos honorários 

sucumbenciais deve ser arbitrado consoante a apreciação equitativa do 

magistrado, não em percentual (CPC/73, art. 20, §4º).A respeito dos juros 

e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo 

Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no 

que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que 

determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada 

na sentença”. (Ap 118764/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — GRAVIDEZ — 

CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO 

CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA — ARTIGO 10, II, b, DA ADCT – 

MULTA DIÁRIA – DESNECESSIDADE – EXCLUSÃO - RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. A proteção à maternidade tem assento constitucional (arts. 6º, 

caput, e 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88), sendo que o art. 10, II, "b", 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT assegura 

estabilidade provisória à empregada gestante, a contar da confirmação da 

gravidez até 5 meses após o parto, independentemente da natureza do 

vínculo contratual. A multa diária, imposta pelo Juízo singular, para o caso 

de descumprimento da ordem judicial, embora factível, deve ser afastada 

para que possa ser substituída por outros meios que assegure a 

efetividade da decisão judicial, porem somenos prejudicial ao ente público. 

Recurso provido em parte”. (ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). Assim, tendo em 

vista que o direito à estabilidade como sendo uma garantia constitucional, 
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deve ser interpretado a favor da criança que nascerá e não como um 

simples benefício à empregada gestante, portanto, razão assiste à 

Requerente em sua pretensão, ainda mais quando se trata de estabilidade 

provisória da gestante garantida na Constituição Federal. Quanto ao 

pedido de recebimento dos proventos vencidos e vincendos até a afetiva 

reintegração, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a 

pretensão da Requerente encontra impedimento legal, consoante o 

disposto no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º da Lei nº 

9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada 

visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à 

concessão de aumento ou extensão de vantagens, como ora se 

transcreve: “Art. 7 (...). § 2º Não será concedida medida liminar que tenha 

por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Deste modo, 

à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o parcial deferimento da medida pleiteada. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO EM PARTE A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar a imediata 

reintegração da Requerente no cargo anteriormente ocupado, 

computando-se o tempo em que esteve afastada para todos os fins legais 

em relação ao seu contrato de trabalho, até ulterior decisão de mérito a 

ser proferida nesta ação. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para o cumprimento da liminar 

(art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para 

que cumpra a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o 

pessoalmente, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Nos termos da recomendação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a 

presente decisão como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029060-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1029060-65.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030555-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

JOACI INACIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2) PROCESSO Nº 

1030555-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Anulação de Processo Administrativo com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por JOACI INÁCIO PEREIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

imediata reintegração do Requerente no cargo anteriormente ocupado com 

o restabelecimento dos seus proventos. Aduz, em síntese, que, em 

10.09.2013, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 

018/2013 em seu desfavor, o qual se embasou no Relatório Técnico do 

Tribunal de Contas de Mato Grosso (protocolo nº 324682/2010), onde 

consta a denúncia de irregularidade de cargo público (indícios de 

acumulação ilegal de cargos públicos). Assevera que, após a instrução 

processual, a comissão processante entendeu que ocorreu o acúmulo 

ilegal de cargos públicos, justificando que o fato de ter pedido licença, sem 

ônus, do cargo que exercia no Pronto Socorro de Cuiabá, não caracteriza 

o rompimento do vínculo laboral que o mesmo mantinha com o Município, 

sendo recomendado a sua intimação para, querendo, optasse por dois 

dos três cargos públicos que ocupava, limitando-se a carga horária de 60 

(sessenta) horas semanais. Relata que se manifestou informando que o 

seu contrato com o Município de Santo Antônio do Leste se encerraria na 

data de 31.03.2015, bem como que não seria o mesmo renovado, fato que 

adequaria às exigências da comissão processante. Afirma que, 

posteriormente ao término do vínculo empregatício com o Município de 

Santo Antônio do Leste, foi aprovado no concurso Público nº 001/2015 do 

mesmo município, sendo empossado na data de 16.05.2015, ou seja, 

trata-se de um novo vínculo, diverso dos vínculos objeto do processo 

Administrativo Disciplinar, o que o levou a requerer sua exoneração junto 

ao Pronto Socorro de Cuiabá. Pontua que o processo administrativo foi 

julgado com base em um cargo público que não faz parte da denúncia e 

nem do indiciamento do processo administrativo, além de não ter sido 

oportunizado o direito de defesa em relação a tal cargo, restando 

comprovado que não foi observado os princípios constitucionais do devido 

processo legal e da ampla defesa. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e 

seguintes 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 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. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinada a imediata reintegração do 

Requerente no cargo anteriormente ocupado com o restabelecimento dos 

seus proventos. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 15343540 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que o 

Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelos Requeridos, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída a 

eles. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento 

haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se 

mostra crível ante a ausência de manifestação do Requerido. Portanto, 

ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da 

medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

ao Requerente para impugnar no prazo legal. Posteriormente, abro vistas 

ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no 
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prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 21 

de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030995-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (IMPETRANTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1030995-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ABJ COMÉRCIO 

AGRÍCOLA LTDA. contra ato tido por ilegal de lavra do SECRETÁRIO 

ADUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinada a imediata redução da alíquota de ICMS 

incidente sobre energia elétrica e telecomunicações para valor harmônico 

à essencialidade desses bens para o percentual de 12% (doze por 

cento), ou, subsidiariamente, que seja reduzida ao menos para o montante 

convencional ou geral de 17% (dezessete por cento). Aduz, em síntese, 

que é consumidor final de energia elétrica fornecida por Energisa Mato 

Grosso S.A., nas Unidades Consumidoras nº 6/112418-9 e 6/2550210-5, e 

serviço de telecomunicações telefone e internet, sendo contribuinte de 

fato do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Assevera que o ICMS, em relação ao serviço de fornecimento de energia 

elétrica está sujeito à alíquota superior a alíquota básica (regra geral), 

sendo que referida alíquota é inquestionavelmente diferenciada e 

discriminatória em relação à fixação da alíquota de outros produtos que se 

submetem ao regime ordinário. Assenta que, ao fixar ao fixar alíquota 

exorbitantemente superior em relação às prestações onerosas de 

serviços de fornecimento de energia elétrica, o legislador estadual ignorou 

a orientação contida no princípio da essencialidade, uma vez que a 

alíquota do ICMS deve ser estipulada de forma inversamente proporcional 

à essencialidade da mercadoria ou serviço tributado. Pontua que, diante 

da desproporção da alíquota a qual é sujeito o ICMS incidente sobre os 

serviços de fornecimento de energia elétrica contratados, que lhe são 

essenciais à manutenção de suas atividades, esta inegavelmente sofre 

prejuízos, uma vez que o legislador estadual extrapolou os limites 

constitucionais de sua competência, violando o que preceitua o artigo 155, 

§2º da Constituição Federal. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a imediata 

redução da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica e 

telecomunicações para valor harmônico à essencialidade desses bens 

para o percentual de 12% (doze por cento), ou, subsidiariamente, que seja 

reduzida ao menos para o montante convencional ou geral de 17% 

(dezessete por cento). Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 15399327 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. A 

propósito, a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já se pronunciou quanto à alíquota incidente sobre 

a energia elétrica, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA 

INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA 

DE 27% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 153, §3º, INC. I DA CF/88) – 

INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – 

DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE 

DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO 

DESPROVIDO”. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste 

momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que 

não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade tida 

por coatora. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 21 de setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031265-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS VIAIS (IMPETRANTE)

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1031265-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ALESSANDRA DOS 

SANTOS VIAIS em face de ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinada a imediata reintegração da 

Impetrante durante o período de estabilidade provisória e da 

licença-maternidade, compreendido entre 04.09.2018 (data da dispensa) 

até 6 (seis) meses após o parto, ou seja, 23.12.2018. Em síntese, é o que 

merece registro. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça 

julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 21 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 239 de 517



de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014485-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

AMOM SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1014485-52.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por AMOM SILVA SOUSA contra a 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando cobrança de valores relativos à 

contrato nulo, bem como indenização por danos morais. Deu à causa o 

valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais). 

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, 21 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020656-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

ANTONIO LOURENCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1020656-25.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ANTONIO LOURENÇO DA SILVA 

contra a ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a execução de valores 

por quantia certa. Deu à causa o valor de R$ 51.735,09 (Cinquenta e um 

mil e setecentos e trinta e cinco reais 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, 21 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026577-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

MARILEIDE BARBOSA CARRIJO AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026577-62.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por MARILEIDE BARBOSA CARRIJO 

AMORIM contra o ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária e a restituição de valores. 

Deu à causa o valor de R$ 3.918,30 (Três mil novecentos e dezoito reais e 

trinta 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, 21 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031005-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

CARNES BOI BRANCO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1031005-87.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 
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submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031087-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NHLOG LOGISTICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

EDUARDA CUNDA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº: 

1031087-21.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança 

com pedido de medida liminar impetrado por NHLOG LOGÍSTICA LTDA ME 

contra ato indigitado coator da lavra o GERENTE DA GERÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade fazendária que proceda com a imediata liberação dos veículos 

de placas IPV-1926 e MFL- 8027 apreendidos no Posto Fiscal de 

Correntes. Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por 

intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de 

mercadorias de sua propriedade por suposta violação a regramento 

tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora somente 

procederá com a liberação das mercadorias apreendidas mediante o 

prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado. Assenta 

ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o 

pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes 

Superiores, encartada no Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a 

retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. No mérito, requer a concessão em definitivo da 

segurança. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Como relatado, o Impetrante busca 

o deferimento da medida liminar para o fim de obter a imediata restituição 

dos veículos indevidamente apreendidas com a lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito sem condicionamento de qualquer exação fiscal. 

Pois bem. Consta dos autos que a apreensão e depósito das mercadorias 

de propriedade da Impetrante se deu sob fundamento de violação à 

legislação tributária. Contudo, assinale-se que a apreensão de 

mercadorias prevista no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o 

específico fim de identificar-se o responsável tributário e recolherem-se 

provas materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida 

finalidade, identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não 

mais se justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato 

coativo objetivando o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula 

nº 323 do STF. Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal 

averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o 

recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de 

polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, 

se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito 

tributário. Nesses termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque 

Antônio Carraza, que assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o 

recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a 

mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da 

competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que 

lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser 

imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar 

a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir 

somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos 

necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões 

tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento 

administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a 

retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo 

ou da multa” (in, ICMS. Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). 

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO 

FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE 

JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE 

LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO 

PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 

547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se 

abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a 

apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de 

diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à 

lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal 

(contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de assegurar a 

prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada se torna 

meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que 

deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 

323/STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos””. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, 

Publicado no DJE 05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o 

Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte 

que a exigência da exação nos termos propostos da narrativa fática 

afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que a autoridade coatora 

proceda com a imediata liberação dos veículos de placas IPV-1926 e MFL- 

8027 apreendidos no Posto Fiscal de Correntes independentemente do 

pagamento prévio de qualquer valor fiscal, até decisão final a ser 

proferida neste writ. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Por fim, indefiro o pedido de 

justiça gratuita, uma vez que não há nos autos documentos que 

comprovem a condição de hipossuficiência do impetrante. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial plantonista, 

servindo o presente como mandado. Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031480-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

CASSIO ENRIQUE NUNES SANTALUCIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1031480-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por CASSIO ENRIQUE NUNES SANTALUCIA com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE INTERINO DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo FORD RANGER XLS CS2, cor 
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cinza, chassi 8AFAR20F9DJ032044, placa OBI4738, Renavan 

00493394931, ano 2012/2013, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual, bem como a 

liberação do veiculo. 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 FORD RANGER XLS CS2, cor 

cinza, chassi 8AFAR20F9DJ032044, placa OBI4738, Renavan 

00493394931, ano 2012/2013, seja licenciado 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: 15474411), 

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. 

Verifica-se que o veículo citado encontra-se apreendido no pátio da Policia 

Rodoviária Federal, de modo que não cabe a este juízo proceder com a 

análise da legalidade e, consequentemente, se pronunciar sobre a 

apreensão efetuada pela referida Autarquia Federal, devendo tal imbróglio 

ser discutido perante o juízo federal conforme dispõe o art. 109, VIII da 

Constituição Federal. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo FORD RANGER XLS CS2, cor 

cinza, chassi 8AFAR20F9DJ032044, placa OBI4738, Renavan 

00493394931, ano 2012/2013, 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, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão 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)

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (REQUERIDO)

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(REQUERIDO)

EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME (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):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028188-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do MT – PHARMACY DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI e outros, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório 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. Aduz, em síntese, que as empresas Requeridas 

são detentoras das Atas de Registro de Preço nº 01/2017 e 06/2018, 

sendo que não estão cumprindo com suas obrigações, qual seja, entregar 

os medicamentos adquiridos pela municipalidade, medicamentos estes 

primordiais para atender a Atenção Básica, Secundária e Terciária, o que 

vêm acarretando grandes transtornos, pois, já estão faltando 

medicamentos essenciais aos cidadãos. Assevera que a Secretaria 

Municipal de Saúde vem enfrentando várias dificuldades no âmbito de 

aquisição e fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares por 

diversas circunstâncias, entre elas, a falta de comprometimento por parte 

dos fornecedores e, essa instabilidade no abastecimento está refletindo 

diretamente de forma negativa no usuário do SUS, ocasionando sérios 

danos irreversíveis a saúde da comunidade. Pontua que realizou várias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 242 de 517



tentativas de recebimento dos medicamentos, contudo elas restaram 

infrutíferas, não lhe restando alternativa senão se socorre ao Poder 

Judiciário para ter garantido os seus direitos e de toda população. Ampara 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Instado a emendar a inicial com a 

finalidade de esclarecer os fatos narrados na inicial (ID nº 15039121), o 

Requerido se manifestou nos autos ratificando os fatos alegados na inicial 

e pugnando pelo deferimento da medida antecipatória (ID nº 15290577). 

Em síntese, é o que merece registro. In casu, verifico que se aplica a 

conciliação e/ou mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015 

c/c Provimento nº 09/2016-CM/TJMT. Dessa forma, determino a remessa 

dos autos à Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Capital, 

para que se inclua em pauta o presente processo. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001799-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR(A))

PAULO RAMIZ LASMAR (ADVOGADO(A))

BRUNO LEMOS GUERRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1001799-96.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal proposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade 

do débito fiscal consubstanciado no Processo Administrativo nº 

0210-008.836-0, com a sua consequente extinção nos termos do art. 156, 

X do CTN. Foi indeferida a tutela provisória de urgência (ID nº 507121). A 

parte Autora manifestou-se nos autos (ID nº 14105583), informando sobre 

o ajuizamento da Execução Fiscal nº 1014440-19.2016.8.11.0041. Em 

síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara 

Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência 

delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010664-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1010664-74.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Determino a expedição de ofício 

ao Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso para que 

proceda com o cumprimento da decisão superior, proferida no recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1000958-59.2018.8.11.0000, devendo garantir 

aos militares representados o direito de figurar na listagem do limite 

quantitativo por antiguidade publicada no Boletim Geral da PMMT nº 

1478/2016, desde que preencham os requisitos necessários à promoção 

de Cabo para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

verifico que não juntaram aos autos quaisquer documentos capazes de 

comprovar a condição de hipossuficiência, conforme art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal, razão pela qual indefiro o pedido. Desta feita, 

determino a intimação da parte Autora para que recolha as despesas das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 25 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000161-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ELIANA MARTINEZ (ADVOGADO(A))

LOXAM COMERCIO LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000161-28.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Cautelar de 

Sustação de Protesto proposta por LOXAM COMERCIO LOCAÇÃO DE 

MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja cancelado o protesto realizado 

pela Procuradoria Geral do Estado, bem como da Certidão de Dívida Ativa 

– CDA nº 20153176. Foi deferida em parte a tutela provisória de urgência 

(ID nº 478543). Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504602-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

SUZETE ROSA DE ALENCAR (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

0504602-46.2015.8.11.0002 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SUZETE ROSA 

DE ALENCAR contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo GM Corsa Sedan, placa ECT-5761, 

Chassi nº 9BGXM19809C105247 e RENAVAM nº 970754876, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima 

dos veículos acima discriminados e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação dos documentos dos veículos ao 

prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1648372). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 462366), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída, a incompetência da Justiça 

Estadual e a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela denegação da 

ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 

deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça 

Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o 

objeto do presente mandamus gira em torno do ato administrativo que 

vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo, não a validade das mesmas. Assim, rejeito a preliminar arguida. Da 

Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento 

de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros 

órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito 

estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em 

que pese a argumentação despendida pela autoridade coatora, não há 

que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que 

o objeto da presente demanda gira em torno do licenciamento anual do 

veículo de propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido 

pela autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais 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. 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, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo GM Corsa Sedan, 

placa ECT-5761, Chassi nº 9BGXM19809C105247 e RENAVAM nº 

970754876, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo GM Corsa Sedan, placa 

ECT-5761, Chassi nº 9BGXM19809C105247 e RENAVAM nº 970754876, 

de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018457-98.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por LAURINDO 

BENTEO LUIZ contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo Honda Biz 125 EX, ano 2014, placa 

QBA-9776, RENAVAM nº 01010309517 (ID nº 3283674), sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 3683817). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4305573), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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, 
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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, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Honda Biz 125 EX, ano 2014, placa QBA-9776, RENAVAM nº 

01010309517 (ID nº 3283674), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

declarar a nulidade do ato de cobrança das multas como condição para o 

licenciamento e transferência do veículo, bem como para determinar à 

autoridade coatora que proceda com o seja determinada à autoridade 

coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo 

marca/modelo veículo marca/modelo Honda Biz 125 EX, ano 2014, placa 

QBA-9776, RENAVAM nº 01010309517 de propriedade do Impetrante (ID 

nº 3283674), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame 

necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018881-43.2016.8.11.0041
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018881-43.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por CARLOS ALBERTO DA COSTA MOYA contra 

ato indigitado coator da lavra do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

declarada a nulidade de todos os Autos de Infração de Trânsito 

constantes no banco de dados da autarquia estadual de trânsito. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo marca/modelo 

Honda NCR 150 Bros ESD, ano/modelo 2014/2014, cor preta, placa 

QBM-4739, RENAVAM nº 01021506980 e Chassi nº 9C2KD0540ER074086 

de sua propriedade (ID nº 3307952), e que foi surpreendido pela negativa 

de proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 3668307). 
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Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 2999896), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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, pretende o Impetrante que seja declarada a nulidade de todos os 

Autos de Infração de Trânsito constantes no banco de dados da autarquia 

estadual de trânsito. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

3307954), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 

282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica 

mostra-se imprescindível considerar que as multas aplicadas pela 

municipalidade são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 
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VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, 

relativo ao veículo marca/modelo Honda NCR 150 Bros ESD, ano/modelo 

2014/2014, cor preta, placa QBM-4739, RENAVAM nº 01021506980 e 

Chassi nº 9C2KD0540ER074086 de propriedade do Impetrante (ID nº 

3307952), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade 

de todos os Autos de Infração de Trânsito constantes no banco de dados 

da autarquia estadual de trânsito (ID nº 3307954), os quais não foi 

duplamente notificado, devendo ser banida do sistema eletrônico e de 

registro, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014722-57.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ALEXANDRE 

FRANCISCO CAMARGO contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo Fiat Palio Fire Economic, ano/modelo 

2012/2013, placa OBA-2807, Chassi nº 8AP17164LD3036386 (ID nº 

2983577), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido 

pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 3221417). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4163927), alegando, em sede de preliminar, a incompetência da 

justiça estadual, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova 

pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela 

denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado 

pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo que se 

falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da 

Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação da referida 

preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus gira em 

torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento das 

multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a 

referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial 

é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar 

que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o 

veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro 

de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes 

no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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 
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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, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Fiat Palio Fire Economic, ano/modelo 2012/2013, placa OBA-2807, Chassi 

nº 8AP17164LD3036386 (ID nº 2983577), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo Fiat Palio Fire Economic, ano/modelo 2012/2013, 

placa OBA-2807, Chassi nº 8AP17164LD3036386 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 2983577), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015013-57.2016.8.11.0041
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MARIA JOANA ALVES LIMA (IMPETRANTE)

ALYNNSON CORREA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015013-57.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MARIA JOANA 

ALVES LIMA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet Cobalt 1.4 LT, 

ano/modelo 2012/2012, placa OBC-9398, RENAVAM nº 00482953446 e 

Chassi nº 9BGJB69X0CB335641 (ID nº 1965093), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 2042512). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 3206803), alegando, em sede de preliminar, a decadência do 

Mandado de Segurança, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita 
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e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela 

denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado 

pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo que se 

falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência 

do Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida 

preliminar sob o fundamento de que as multas foram constituídas antes do 

ano 2015, de modo que decorreu o prazo para impetrar o remédio 

constitucional. Todavia, tal alegação não prevalece, tendo em vista que, 

em consonância ao pacífico entendimento dos tribunais superiores e da 

doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a 

impetração do Mandado de Segurança começa a contar a partir da ciência 

do ato coator, sendo que, no presente caso, não houve o decurso do 

referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em comento. Da 

Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Chevrolet Cobalt 1.4 LT, ano/modelo 2012/2012, placa 

OBC-9398, RENAVAM nº 00482953446 e Chassi nº 9BGJB69X0CB335641 

(ID nº 1965093), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se 

que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela 

ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Com 

a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 
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sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo 

marca/modelo Chevrolet Cobalt 1.4 LT, ano/modelo 2012/2012, placa 

OBC-9398, RENAVAM nº 00482953446 e Chassi nº 9BGJB69X0CB335641 

de propriedade da Impetrante (ID nº 1965093), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006399-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006399-29.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por W. B. R. 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA. – EPP contra ato indigitado coator da 

lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao licenciamento de seu 

veículo, bem como que seja reconhecida a ilegalidade a nulidade das 

multas aplicadas e, consequentemente, seja decretada a sua nulidade. Foi 

deferida a medida liminar (ID nº 5543590). A parte Autora manifestou-se 

nos autos, requerendo a extinção do presente feito em razão da 

e x i s t ê n c i a  d e  l i t i s p e n d ê n c i a  c o m  o  p r o c e s s o  n º 

1006408-88.2017.8.11.0041 (PJE). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Conforme relatado, cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter uma determinação para que 

a autoridade coatora proceda ao licenciamento de seu veículo, bem como 

para que seja reconhecida a ilegalidade a nulidade das multas aplicadas e, 

consequentemente, seja decretada a sua nulidade. Em análise da presente 

ação, verifico que tramita perante o juízo da 4ª Vara Especializada Pública 

o processo PJE nº 1006408-88.2017.8.11.0041, tendo inclusive ocorrido a 

prolação de sentença, o qual possui as mesmas partes, objeto e causa de 

pedir do presente processo, distribuído em 06.03.2017, configurando, 

portanto, a litispendência das ações. Ora, diante de tais conclusões, o 

meu juízo de convencimento é de que, no caso em exame, está 

caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade 

de partes, objeto e causa de pedir. Com efeito, mister transcrever o art. 

337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015, os quais abordam o fenômeno da 

litispendência, in verbis: “Art. 337. (omissis) § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. (...)”. Corroborando com o 

dispositivo legal acima transcrito, vale trazer a lume o seguinte excerto de 

autoria de Francesco Carnelutti, senão vejamos: “Segundo o art. 39, 'se 

uma causa é proposta perante juízes diferentes, o juiz ao qual se recorreu 

posteriormente, em qualquer estado e grau do processo, mesmo de ofício, 

declara por sentença a litispendência e dispõe por ordenança o 

cancelamento da causa no registro'; a fórmula, pouco feliz, quer dizer que 

o segundo juiz não pode julgar, em virtude do princípio da unicidade do 

processo. Pressuposto da litispendência é a identidade da lide, não das 

questões; portanto o art. 39 aplica-se ainda quando perante dois juízes se 

proponha a lide para a solução de questões diversas; por isso, o 

processo parcial pode determinar uma pluralidade sucessiva não uma 

pluralidade contemporânea de processo, em relação à mesma lide; dois 

processos parciais pela mesma lide não podem coexistir nem perante o 

mesmo juiz nem perante juízes diferentes” (in Instituições do Processo 

Civil,v. 1, ed. ClassicBook, 2000, p.463). Ainda, imperioso transcrever a 

lição ministrada por Teresa Arruda Alvim Wambier em sua obra: “A 

litispendência consiste, nesse sentido, enquanto representativa de 

pressuposto processual negativo (extrínseco), em estar outra ação 

idêntica pendendo, perante outro, ou perante o mesmo juízo, 

contemporaneamente. Os elementos identificadores das ações são: 

partes, causae petendi e o pedido (o mérito, propriamente dito). Havendo, 

pois, identidade esses três elementos, haverá litispendência” (in Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. Teresa 

Arruda Alvim Wambier. 2ª Ed. São Paulo: Editora Torres de Melo. P. 855). 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se a identidade de partes, pedido e 

causa de pedir, caracterizada está a litispendência, devendo ser mantida 

a sentença que julgou extinto o feito”. (Ap 405/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 19/04/2016) – Destaquei. Portanto, resta mais do que 

demonstrado a ocorrência do fenômeno da litispendência no caso 

vertente, merecendo, pois, a extinção do processo sem a resolução do 

mérito, conforme preconiza o art. 485, V do CPC/2015. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, revogo a liminar anteriormente 

concedida (ID nº 5543590), reconheço a presença do fenômeno da 

litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado da presente decisão e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012294-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (ADVOGADO(A))

ELIANE SOUZA REIS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012294-68.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ELIANE SOUZA 

REIS contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Mitsubishi Pajero Sport HPE, 

ano/modelo 2008/2008, placa JYE-0852, Chassi nº 93XPRK94W8C809758 

de sua propriedade (ID nº 6155411), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 
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notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 6669425). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 8181325), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Mitsubishi Pajero Sport HPE, ano/modelo 2008/2008, placa JYE-0852, 

Chassi nº 93XPRK94W8C809758 de sua propriedade (ID nº 6155411), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante 

está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento 

de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 
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sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo veículo marca/modelo Mitsubishi Pajero Sport HPE, 

ano/modelo 2008/2008, placa JYE-0852, Chassi nº 93XPRK94W8C809758 

de propriedade da Impetrante (ID nº 6155411), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016246-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CASTRO RANGEL (IMPETRANTE)

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016246-55.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JOSE LUIZ 

CASTRO RANGEL contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo Renault Duster 2.0, ano/modelo 

2013/2014, placa OAQ-8519, Chassi nº 93YHBR2LAEJ882144 e 

RENAVAM nº 00569991196 de propriedade do Impetrante (ID nº 1623433), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário 

legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa 

de proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 7355367). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 8154018), alegando, em sede de preliminar, a ausência de interesse 

agir, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e a 

ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. 

Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída e da Ausência de Interesse de Agir. Cabe ressaltar que 

referidas preliminares se confundem com o mérito da ação mandamental, 

uma vez que constituem seus pressupostos, razão pela qual serão 

apreciadas quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Renault Duster 2.0, ano/modelo 2013/2014, placa OAQ-8519, Chassi nº 

93YHBR2LAEJ882144 e RENAVAM nº 00569991196 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 1623433), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos 

autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 
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revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo veículo marca/modelo Renault Duster 2.0, 

ano/modelo 2013/2014, placa OAQ-8519, Chassi nº 93YHBR2LAEJ882144 

e RENAVAM nº 00569991196 de propriedade do Impetrante (ID nº 

1623433), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, 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 à 

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. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015850-78.2017.8.11.0041
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EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

ZARATE RENDON DE GOMES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015850-78.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CLAUDIA 

ZARATE RENDON DE GOMES contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança 

para que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato 

licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Ford Fiesta 

Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2013/2013, placa OBI-9321, Chassi nº 

9BFZF54P7D8434018 e RENAVAM nº 0050683862 de sua propriedade (ID 

nº 7292176), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietária legítima do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2016, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 7316459). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 8153953), alegando, em sede de preliminar, a 

inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e a 

ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. 

Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 
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Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o 

argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO Não é demais 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. 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, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo Ford Fiesta Sedan 

1.6 Flex, ano/modelo 2013/2013, placa OBI-9321, Chassi nº 

9BFZF54P7D8434018 e RENAVAM nº 0050683862 de sua propriedade (ID 

nº 7292176), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se 

que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela 

ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Com 

a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 

sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano 2017, relativo 

ao veículo marca/modelo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 

2013/2013, placa OBI-9321, Chassi nº 9BFZF54P7D8434018 e RENAVAM 

nº 0050683862 de propriedade da Impetrante (ID nº 7292176), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006166-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (IMPETRANTE)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 
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(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006166-66.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por INDÚSTRIA QUÍMICA 

CMT LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação 

das mercadorias apreendidas, constantes no Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1124705-5 (ID nº 1048260), 1124705-6 (ID nº 1048261) 

e 1124704-2 (ID nº 1048263), referentes às NF nº 37.478 (ID nº 1048271) 

e 37.480 (ID nº 1048275). Aduz, em apertada síntese, que a autoridade 

fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a 

apreensão de mercadorias anteriormente adquiridas por suposta violação 

a regramento tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora 

somente procederá à liberação da mercadoria apreendida mediante o 

prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado, que 

totaliza o montante de R$ 62.650,26 (sessenta e dois mil seiscentos e 

cinquenta reais e vinte e seis centavos). Assenta ser ato ilegal e arbitrário 

o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 1053783). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 1098750), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 1392683), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento 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. 

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas, constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1124705-5 (ID nº 1048260), 1124705-6 (ID nº 1048261) e 1124704-2 (ID 

nº 1048263), referentes às NF nº 37.478 (ID nº 1048271) e 37.480 (ID nº 

1048275). Da detida análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas 

mercadorias apreendidas, sob fundamento de violação à legislação 

tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º, II; 3º, V; 72, III; 77; 95; 

174; 178, I e II; 180; 183; 232; 337; 339; 341; e 636 todos do RICMS/MT, 

aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014, c/c art. 11, § 2º; 17, VII; 35-A, 

todos da Lei 7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como 

fundamento legal para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, 

III, alíneas ‘b’ e ‘d’, e IV, alínea ‘j’, da Lei nº 7.098/98. É cediço que a 

apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida 

como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir 

brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de 

exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 

a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 

desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – in verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, XXII, da CF/88, 

que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de tributo com 

efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem decidido 

reiteradamente em conformidade com as orientações preconizadas nas 

Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE 

MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE 

TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – 

APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 
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apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1124705-5 (ID nº 1048260), 1124705-6 (ID nº 1048261) e 

1124704-2 (ID nº 1048263), referentes às NF nº 37.478 (ID nº 1048271) e 

37.480 (ID nº 1048275), independentemente do pagamento prévio de 

qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012677-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto de Terras de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012677-12.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora 

que apresente fotocópia do procedimento instaurado que resultou na 

expedição do Termo de Quitação e Autorização de Escritura em favor do 

Sr. Ismael José de Souza, por conta do contrato nº 131.000071-8. Aduz, 

em síntese, que atendeu o senhor Silvio Lopes, o qual buscou orientação 

jurídica quanto à regularização fundiária do lote 26 da quadra 03, situado 

na Rua 03 do bairro Jd. Industriário II nesta capital. Relata que expediu o 

Ofício nº 066/2018/6ªDPNPI (protocolado sob nº 139353/2018 em 

22.03.2018) requisitando da autoridade Impetrada uma fotocópia do 

procedimento instaurado que resultou na expedição do Termo de Quitação 

e Autorização de Escritura em favor do Sr. Ismael José de Souza. Pontua 

que, após 50 (cinquenta) dias sem qualquer manifestação, foi expedido o 

Ofício nº 092/2018/6ªDPNPI (protocolizado sob nº 171805/2018 em 

10.04.2018) reiterando a requisição feita e conferindo mais 15 (quinze) 

dias, todavia até o presente momento não houve manifestação. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi 

deferida (ID nº 13354098). Devidamente notificado, o Presidente do 

INTERMAT prestou Informações nos autos (ID nº 14070074), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem mandamental, sob o fundamento de que 

a autarquia estadual encontra-se com número reduzido de servidores, 

bem como alega que não foi encontrado qualquer processo em nome do 

Impetrante, requerendo, por conseguinte, a revogação da medida 

antecipatória ante a ausência de pretensão resistida. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 14515804), tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento da instituição. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Não 

é demais 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. 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, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que apresente fotocópia do procedimento instaurado que resultou na 

expedição do Termo de Quitação e Autorização de Escritura em favor do 

Sr. Ismael José de Souza, por conta do contrato nº 131.000071-8. 

Analisando detidamente os fatos expostos e a documentação acostada 

aos autos, entendo que resta plenamente demonstrado o direito líquido e 

certo da parte Autora. Impende salientar que, a teor do art. 77, IV da Lei 

Complementar nº 146/03 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), é 

prerrogativa do Defensor Público requisitar quaisquer documentos e 

informações necessárias ao exercício de suas atribuições. Melhor 

elucidando, transcrevo o referido dispositivo legal: “Art. 77 São 

prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe 

sejam conferidas por lei, ou que forem inerentes ao seu cargo, as 

seguintes: (...) IV - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus 

agentes ou de entidade privada exames, certidões, perícias, vistorias, 

diligência, processos, documentos, informações, esclarecimentos e 

providências necessárias ao exercício de suas atribuições; (...)”. Além 

disso, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIII e XXXIV, garantem a 

todos o direito de requerer informações perante órgãos públicos, viés no 

qual se insere a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

possibilitando maior transparência à atuação administrativa. Ao que se vê 

dos documentos acostados, a Defensoria Pública Estadual requisitou uma 

fotocópia do procedimento instaurado que resultou na expedição do Termo 

de Quitação e Autorização de Escritura em favor do Sr. Ismael José de 

Souza (ID nº 13148387 e 13148391), documento este imprescindível para 

auxiliar seu assistido, sendo certo que a Administração Pública 

permaneceu inerte diante do requerimento administrativo apresentado. 

Dessa maneira, tal omissão caracterizou ato ilegal e abusivo por parte da 

autoridade coatora, considerando que houve, também, violação das 

prerrogativas conferidas à Defensoria Pública no que tange à obtenção de 

documentos e informações constantes de repartições públicas, 

imprescindíveis ao objetivo da promoção da defesa dos interesses dos 

hipossuficientes. Daí porque se impõe a concessão da ordem. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente 

deferida, para determinar à autoridade coatora que apresente fotocópia do 

procedimento instaurado que resultou na expedição do Termo de Quitação 

e Autorização de Escritura em favor do Sr. Ismael José de Souza, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 257 de 517



conta do contrato nº 131.000071-8, 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 à 

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, 21 

de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008702-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES CORREA BERNARDI (ADVOGADO(A))

ANA SOARES DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario Adjunto de Saúde do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Secretário Adjunto de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008702-50.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ANA SOARES DE LIMA em desfavor do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, em que objetiva a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinado às autoridades coatoras 

que cumpram com a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem 

imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Cirurgia de Retirada de Tumor da Órbita Ocular Esquerda”, bem como que 

assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida da Impetrante, conforme prescrição de médico especialista. 

Aduz, em apertada síntese, que necessita da realização do procedimento 

cirúrgico alhures mencionado em caráter de urgência, haja vista que o seu 

quadro de saúde se agrava a cada dia em razão da perda progressiva de 

sua capacidade visual, correndo sérios riscos de perdê-la completamente. 

Pontua que realizou todos os procedimentos necessários para a 

realização da cirurgia, contudo, o Hospital do Câncer de Cuiabá respondeu 

que aquele código de procedimento não possui vínculo com o munícipio de 

Cuiabá, porém em atendimento na Secretaria Municipal e Estadual de 

Saúde, foi informada que o código estava correto e que o hospital tinha 

que mudar o parecer, o que foi negado novamente. Pondera que o SUS 

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. Instada a emendar a exordial (ID nº 1452906), a 

Impetrante cumpriu o determinado (ID nº 1467832 e 1488511). Foi deferida 

a medida liminar, consoante se extrai da decisão de ID nº 1509769. O 

Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 1530849), 

pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, 

argumentando, entre vários pontos, que, devido à necessidade de 

promover a dispensação e gerenciar adequadamente os mais diversos 

tipos de tratamentos, são criados procedimentos e protocolos clínicos que 

objetivam estabelecer claramente os critérios de diagnósticos de cada 

doença, o tratamento preconizado e os medicamentos disponíveis, bem 

como repercussão orçamentária imediata, uma vez que não pode este 

ente federativo ser compelido a realizar despesas sem prévia datação 

orçamentária específica e suficiente. Parecer Ministerial acostado aos 

autos (ID nº 1551595), tendo o ilustre representante do Parquet se 

manifestado pela concessão da ordem. O Município de Cuiabá 

manifestou-se nos autos informando o cumprimento da liminar deferida (ID 

nº 3064533 e 3064638). 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 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, pretende a 

Impetrante que seja determinado às autoridades coatoras que cumpram 

com a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia de Retirada de 

Tumor da Órbita Ocular Esquerda”, bem como que assegurem a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da 

Impetrante, conforme prescrição de médico especialista. Colhe-se dos 

autos que a Impetrante é portadora de enfermidade em seus olhos, 

acarretando em perda progressiva de sua capacidade visual, correndo 

sérios riscos de perdê-la completamente, tendo realizado todos os 

procedimentos necessários para a realização da cirurgia, contudo não 

conseguiu se submeter ao procedimento pleiteado administrativamente 

ante a negativa do fornecimento pela Administração Pública. É cediço que 

o direito à saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste a 

todas as pessoas, porquanto representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público 

velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente 

assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos 

objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com 

efeito, não se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Piso Vitais Mínimos”, e 

196, ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público 

(Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das 

necessidades imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, 

assim, às pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a 

realização de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos 

procedimentos necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como 

principio matriz de todos os direitos fundamentais do nosso sistema 

jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do Estado Democrático 

de Direito, um dos fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a 

proteção dos direitos humanos segundo os ditames da justiça social, 

graças à formação de uma consciência de solidariedade ética, voltada à 

implementação dos direitos de cidadania e à preocupação com a 

responsabilidade de reduzir as desigualdades. Ademais, a tutela desse 

direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia 

os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito 

como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido 

genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do 

art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 
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humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”. Dessa maneira, 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 trazer à 

baila a lição ministrada por Alexandre de Moraes em sua obra, onde 

dispõe acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A 

dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos” (in Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). No presente caso, pelo 

relatório/atestado médico que instruiu a inicial não sobejam dúvidas quanto 

à enfermidade a qual acometera a Autora, tampouco da necessidade da 

realização do procedimento médico solicitado, 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) – Destacamos. E seguindo este mesmo 

entendimento, a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER 

DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA CARDÍACA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – 

SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEIO COERCITIVO 

DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta 

a decisão que determinou ao ente público que providenciasse a realização 

de procedimento cirúrgico de angioplastia com a colocação de stent 

farmacológico, uma vez que a urgência e a gravidade do caso, com alto 

risco de morte, autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, 

com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, 

somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de 

forma que, tendo sido cumprida a obrigação, há de se afastar a 

penalidade determinada pelo Juízo a quo”. (ReeNec 113406/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 

20/02/2018). Logo, não há que se olvidar que para fazer valer o Estado 

Democrático de Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, 

entre o interesse patrimonial do Estado e o direito fundamental à saúde, à 

vista do princípio da proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia 

da vida do cidadão, o que confere, ainda, autoridade à decisão que 

determinou a providência de realização do procedimento cirúrgico, 

devendo ser tomado todas as providencias necessárias às expensas do 

Poder Público. Portanto, uma vez demonstrada as alegações da parte 

Autora, a concessão da ordem é medida que se impõe. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar às autoridades coatoras que cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizarem à Impetrante a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia de Retirada de Tumor da 

Órbita Ocular Esquerda”, bem como que assegurem a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da Impetrante, 

conforme prescrição de médico especialista, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, sem licitação, 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-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas 

interessadas, 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, 21 de setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009698-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ROSSANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANDERSON ROSSANI FREITAS (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009698-77.2018.811.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Medida 

Protetiva com pedido de tutela provisória de urgência proposta por NEIDE 

ROSSANI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinado aos Requeridos que 

procedam com a condução coercitiva de Anderson Rossani Freitas à 

presença de medico psiquiátrico que integra os quadros de profissionais 

do Estado de Mato Grosso e/ou do Município de Cuiabá para avaliação; e 

em se confirmado a necessidade, que seja determinada a sua imediata 

internação preferencialmente no Hospital Adauto Botelho, ou em instituição 

particular adequado para prestar tal tratamento às expensas dos entes 

públicos requeridos se não houver vaga no hospital da rede pública de 

saúde; e que a autora seja NOMEADA representante legal do internando. 

A Requerente aviou petição aos autos requerendo a homologação do 

pedido de desistência (ID nº 13229642). Em síntese, é o que merece 

registro. Verifica-se nos autos que a Requerente manifestou nos autos 

requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela 

Requerente (ID nº 14489607), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024250-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GRACINDO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):
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ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1024250-81.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por JAIR 

GRACINDO ALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja 

determinado aos Requeridos que tomem todas as providências 

necessárias para que o Autor seja transferido para uma Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI em hospital que disponha de condições técnicas 

para dar suporte ao seu caso e seja submetido ao tratamento necessário, 

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem 

licitação. Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Foi 

deferido o provimento antecipatório em sede de plantão (ID nº 9318588) e 

ratificado por este juízo posteriormente (ID nº 9322467). A Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, órgão que assistia o Autor, 

manifestou-se nos autos informando que o Requerente veio a óbito antes 

mesmo do cumprimento da decisão retro, requerendo a extinção do feito 

sem a resolução do mérito (ID nº 9381621). 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, buscava o Autor a procedência da ação para que fosse 

determinado aos Requeridos que tomassem todas as providências 

necessárias para que o Requerente fosse transferido para uma Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI em hospital que disponha de condições técnicas 

para dar suporte ao seu caso e seja submetido ao tratamento necessário, 

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem 

licitação. Constata-se que, após o deferimento da tutela provisória, 

Requerente veio a óbito no dia 10.08.2017 (ID nº 9381621 e 10765104). 

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 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 o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos 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, 21 de setembro de 2017. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004076-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRAULINO FRUTUOSO DA SILVA (IMPETRANTE)

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO MICAEL LEITE DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004076-85.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por BRAULINO 

FRUTUOSO DA SILVA, neste ato representado por seu filho o Sr. Paulo 

Micael Leite da Silva, contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, ambos devidamente 

qualificados, onde objetivava a concessão da medida liminar para que 

fosse determinado à autoridade coatora que cumprisse com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente sua internação 

em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 676362). Foi deferida a medida liminar (ID nº 678967). A 

parte Autora manifestou-se nos autos pugnando pela extinção do 

processo sem a resolução do mérito, tendo em vista o óbito do Autor, 

acarretando na perda superveniente do objeto (ID nº 9381621). Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de 
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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, buscava o Autor a concessão da ordem para que fosse 

determinado à autoridade coatora que cumprisse com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente sua internação em 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 676362). Constata-se que, após o deferimento da 

medida liminar, o Impetrante veio a óbito (ID nº 5829391). Por ser direito 

personalíssimo e intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão 

processual. Logo, a morte do Impetrante 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 

resolução do mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, revogo a medida liminar anteriormente deferida 

(ID nº 678967) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, VI e IX, do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. 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, 21 de setembro de 2017. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011545-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

ROSENIA CELIA SAMPAIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO Nº: 

1011545-85.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ROSÊNIA CÉLIA 

SAMPAIO DE SIQUEIRA 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: 4326927). 

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 
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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 

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. 
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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, 21 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003789-25.2016.8.11.0041(PJE 5). REQUERENTE: JEAN CARLOS PINTO 

DE ARRUDA 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: 3221997). 

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 
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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 

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 
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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, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003779-78.2016.8.11.0041(PJE 5). REQUERENTE: JOAO DE ARAUJO 

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 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: 3221387). 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 
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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 

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 
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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, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503956-36.2015.8.11.0041
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ANA PAULA DORILEO CARDOSO (ADVOGADO(A))

ALOISIO LEITE TORTORELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0503956-36.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ALOISO LEITE 

TORTORELLI. 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: 7832561). 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 

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 
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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 

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, 21 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006085-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

MARGARIDA ROSA ZANETE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006085-20.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARGARIDA ROSA 

ZANETE 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: 10745840). 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 
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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 

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, 21 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504568-71.2015.8.11.0041(PJE 5). REQUERENTE: SIMIAO CIRILO 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 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 
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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: 3216315). 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 

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 
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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, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010685-84.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: ANA CANDIDA DOS 

SANTOS E OUTROS. 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 dos 

autores 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. 

Os autores alegam, 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”. Salientam 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: 6719533). 

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 
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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 dos autores – vinculados 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 
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implantado o regime de subsídio para os autores, 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 dos autores 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 os autores, 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 dos autores, 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, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO Nº: 

1020944-07.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DORLENE GOES 

FERNANDEZ 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: 8789266). 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: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 274 de 517



“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 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 
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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, 21 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001976-60.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JOCEMAR CABRAL 

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: 10195698 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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 277 de 517



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, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1014614-57.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por RUBENS 

SANTOS ALVES contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2018, relativo ao veículo BMW 116, placa QBI 2835, chassi 

WBA1A1106EJ663271 RENAVAM 01009194035, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como a liberação do referido documento para a autora, e 

que sejam anuladas as multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido 

pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 2018, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 13642805). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 13759419), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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 
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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, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

BMW 116, placa QBI 2835, chassi WBA1A1106EJ663271 RENAVAM 

01009194035 (ID nº 12776563), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que sejam anuladas as multas aplicadas. Do exame dos autos 

tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado denota-se 

que não houve a observância da dupla notificação por parte da 

municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o seja determinada à autoridade coatora que 

proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo BMW 116, placa QBI 

2835, chassi WBA1A1106EJ663271 RENAVAM 01009194035 de 

propriedade do Impetrante (ID nº 13642805), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002243-32.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ARAUJO BASTOS COSTA 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 
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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. 

Ao ID: 9714551 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 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, 21 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002638-24.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DIONETE MARIA 

DUARTE 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. 

Ao ID: 10195121 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 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 
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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 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 
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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, 21 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001427-50.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MAIRA FABIANA DE 

JESUS DELGADO 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: 10745840). 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 
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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 

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) 
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(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, 21 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018370-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

ESMELINDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO n°: 1018370-11.2017.8.11.0041 (PJE 

5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais por ESMELINDA DIAS DA SILVA em desfavor de MT SAÚDE, 

Instituto de Assistência á Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso, ambos devidamente qualificados, objetivando a condenação da 

parte Requerida na indenização por danos morais e materiais devido à 

negativa em cobrir os valores referentes a consultas e exames da Autora. 

Com a inicial, vieram acostados os documentos. A requerente atravessa 

petição requerendo a desistência do feito, conforme se verifica no ID n°. 

8123330. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Verifica-se nos 

autos que a requerente manifestou pugnando pela desistência da 

presente Ação. Desta forma, uma vez manifestada pela requerente o não 

interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser extinto sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RENÚNCIA DO 

IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O MANDADO DE 

SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – APELO 

PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal do 

apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela requerente, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009002-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

SANTA INES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO n°: 1009002-41.2018.8.11.0041 (PJE 

5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Ordinária de Cobrança c/c 

Nulidade de Multa Administrativa, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Santa Ines Constuções e Comercio Ltda Me, em desfavor de 

Estado de Mato Grosso. Com a inicial, vieram acostados os documentos. A 

requerente atravessa petição requerendo a desistência do feito, conforme 

se verifica no ID n°. 12784713. É o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Verifica-se nos autos que a requerente manifestou pugnando pela 

desistência da presente Ação. Desta forma, uma vez manifestada pela 

requerente o não interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão 

ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 285 de 517



natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela requerente, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504875-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

0504875-25.2015.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por BONIFÁCIO PEREIRA & ASSUMPÇÃO LTDA – 

ME, neste ato representado por seu sócio, o Sr. Salustiano Cupini 

Assumpção, contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que se abstenha de fazer a retenção de 11% (onze 

por cento) ou de quaisquer percentuais sobre os valores brutos das notas 

fiscais da Impetrante, a título de Contribuição Previdenciária Patronal – 

CPP, bem como que seja declarada a nulidade das retenções já efetuadas. 

Aduz, em síntese, que é microempresa optante do Simples Nacional desde 

2009, enquadrada no Anexo III da Lei Complementar nº 123/06, cujas 

atividades não estão arroladas no art. 31, §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 

8.212/91 e da Instrução Normativa nº 971/09 da RFB em seu art. 112. 

Assevera que, conforme Ata de Registro de Preços nº 10541/2014, do 

Pregão nº 067/2013, mantém contrato de prestação de serviços de 

suporte logístico e operacional em eventos diversos firmado com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de 

Cuiabá, cujos serviços prestados estão afetos a fornecimento de coffee 

break, de sucos, de água, lanche, marmitex, picolé, dentre outros do 

gênero. Pontua que, a partir de final de setembro de 2015, a autoridade 

Impetrada passou a reter indevidamente 11% (onze por cento) a título de 

contribuição previdenciária sobre os valores brutos de todas as suas 

notas fiscais, acarretando enorme prejuízo financeiro às suas atividades, 

ao ponto de causar-lhe endividamento e atrasos em seus pagamentos 

mensais. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A 

medida liminar foi deferida (ID nº 1052984). Devidamente notificado, o 

Município de Cuiabá prestou Informações nos autos (ID nº 813647), 

pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, 

argumentando que a retenção do percentual de 11% (onze por cento) 

sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas se deu em perfeita 

consonância ao ordenamento jurídico vigente. Sem parecer ministerial. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Não é demais 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. 

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, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de 

fazer a retenção de 11% (onze por cento) ou de quaisquer percentuais 

sobre os valores brutos das notas fiscais da Impetrante, a título de 

Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, bem como que seja declarada 

a nulidade das retenções já efetuadas. A empresa contratante de 

serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, 

inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor 

bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e 

recolher à Previdência Social a importância retida, em documento de 

arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa 

contratada, entendimento disposto no art. 31 da Lei 8.212/91, in verbis: 

“Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão 

de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 

11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação 

de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a 

importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão 

da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior 

se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no 

§ 5º do art. 33 desta Lei. (...) § 3º Para os fins desta Lei, entende-se como 

cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em 

suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem 

serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, 

quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação”. Nessa mesma 

linha, corroborando com o acima transcrito, preconizam os arts. 112, 114 

e 115 da Instrução Normativa nº 971/09 da Receita Federal: “Art. 112. A 

empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de 

mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a 

partir da competência fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze por 

cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação 

de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida, em 

documento de arrecadação identificado com a denominação social e o 

CNPJ da empresa contratada, observado o disposto no art. 79 e no art. 

145”. “Art. 114. A empresa optante pelo SIMPLES, que prestou serviços 

mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, durante a vigência da Lei 

nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, está sujeita à retenção sobre o valor 

bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 

emitido”. “Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da 

empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de 

trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com 

sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de 

contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 

6.019, de 1974”. Dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que a 

determinação acima elencada caracteriza tão somente uma técnica de 

arrecadação da contribuição previdenciária, deixando os tomadores de 
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serviço na posição de responsáveis tributários pela forma de substituição 

tributária. No presente caso, resta demonstrado que a Impetrante é 

empresa optante pelo Simples Nacional, a qual se submete a um regime 

diferenciado de pagamento dos tributos, no caso, regime unificado, nos 

termos estabelecidos pela Lei nº 9.317/1996. Com efeito, há 

incompatibilidade em se imputar a tais pessoas jurídicas, optantes pela 

mencionada sistemática, a obrigação de reter 11% (onze por cento) sobre 

o valor das faturas e das notas fiscais. Tal entendimento já foi reiterado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11% SOBRE 

FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO 

(ERESP 511.001/MG). 1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando o 

cumprimento de suas obrigações administrativas, tributárias e 

previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, 

é efetuado um pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja 

base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, 

ficando a empresa optante dispensada do pagamento das demais 

contribuições instituídas pela União (art. 3º, § 4º). 2. O sistema de 

arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com o 

regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que 

constitui "nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição 

destinada à Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de 

contribuição sobre o mesmo título e com a mesma finalidade, na forma 

imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, implica 

supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e 

microempresas. 3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, 

visto que há incompatibilidade técnica entre a sistemática de arrecadação 

da contribuição previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as 

empresas tomadoras de serviço como responsáveis tributários pela 

retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de 

unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e 

microempresas (Lei 9.317/96). 4. Recurso especial desprovido. Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”. (STJ - 

REsp: 1112467 DF 2009/0045520-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 21/08/2009, p. 242) – Destacamos. Seguindo a mesma 

linha, dispõe a jurisprudência pátria: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA OPTANTE 

PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DA RETENÇÃO DE 11% DO VALOR 

DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS PELO TOMADOR DO SERVIÇO. SÚMULA 

425/STJ. (7) 1. Obrigatória a remessa oficial da sentença que concede a 

segurança, nos termos do art. 14, § 1º, Lei 12.016/2009. 2. A regra geral 

para as empresas inclusas no SIMPLES é de não retenção do percentual 

de 11% do valor das notas fiscais/faturas pelo tomador do serviço, a teor 

da SÚMULA 425/STJ: "A retenção da contribuição para a seguridade 

social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo 

Simples". 3. Apelação e remessa oficial não providas”. (TRF-1 - AMS: 

00011415220074013813, Relator: JUIZ FEDERAL ANTONIO CLAUDIO 

MACEDO DA SILVA (CONV.), Data de Julgamento: 08/09/2015, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: 18/09/2015). “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. PRESTADORA DE SERVIÇOS OPTANTE PELA 

SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O 

VALOR DE FATURAS E DE NOTAS FISCAIS. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 

PRECEDENTES DO STJ E DO TRF DA 5ª REGIÃO. - A pessoa jurídica 

optante pelo sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições 

das microempresas e empresas de pequeno porte - SIMPLES se submete 

a regime diferenciado de pagamento dos tributos, no caso, regime 

unificado, nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.317/1996. - 

Incompatibilidade em se imputar a tais pessoas jurídicas, optantes pela 

mencionada sistemática, a obrigação de reter 11 % (onze por cento) 

sobre o valor das faturas e das notas fiscais. - No caso em tela, cuida-se 

de prestadora de serviços, optante pela sistemática do Simples Nacional a 

partir de 01/07/2007. - Agravo improvido”. (TRF-5 - AGTR: 96378 PE 

0028177-80.2009.4.05.0000, Relator: Desembargadora Federal Carolina 

Souza Malta (Substituto), Data de Julgamento: 16/03/2010, Quarta Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 30/03/2010 - 

Página: 675 - Ano: 2010). Portanto, resta demonstrado nos autos o direito 

líquido e certo da empresa-Impetrante, ao passo que é optante pela 

sistemática do Simples Nacional, estando sujeita a um regime diferenciado 

de pagamento de tributos, não podendo ser exigido a retenção de 11% 

(onze por cento) sobre os valores brutos das notas fiscais, como ocorreu 

no presente caso. Daí porque se impõe a concessão da ordem. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que se abstenha de fazer a retenção de 11% (onze por cento) ou 

de quaisquer percentuais sobre os valores brutos das notas fiscais da 

Impetrante, a título de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, bem 

como declaro a nulidade das retenções já efetuadas, 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 à 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, 24 de setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017097-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO LOPES DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017097-94.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por JUSTINO LOPES DE MAGALHÃES contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão 

da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que 

proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Honda CG 150 Fan ESDI, ano/modelo 2012/2012, placa 

OBB-8378, cor amarela, RENAVAM nº 00482486058 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 7967086), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declara a insubsistência das multas. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido 

pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 2017, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 8097623). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

nos autos (ID nº 8252341), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade 

passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, 

e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, 

argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de 

legalidade, não havendo que se falar em deferimento do pedido formulado 

pela parte Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 8703102), 

tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento 

da instituição. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 
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mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade 

Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que 

diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos 

pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, 

motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais 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. 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, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo 

Honda CG 150 Fan ESDI, ano/modelo 2012/2012, placa OBB-8378, cor 

amarela, RENAVAM nº 00482486058 de propriedade do Impetrante (ID nº 

7967086), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declara a 

insubsistência das multas. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante 

está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento 

de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

7967135), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 

282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica 

mostra-se imprescindível considerar que as multas aplicadas pela 

municipalidade são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 
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DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2017, 

relativo ao veículo marca/modelo Honda CG 150 Fan ESDI, ano/modelo 

2012/2012, placa OBB-8378, cor amarela, RENAVAM nº 00482486058 de 

propriedade do Impetrante (ID nº 7967086), sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às 

multas as quais o Impetrante não foi duplamente notificado (ID nº 

7967135), devendo ser banida do sistema eletrônico e de registro, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017608-92.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por RUDIVAR DE 

SIQUEIRA ALVES contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Honda CG 150 Titan ESD, 

ano 2004, placa KAA-4427, Chassi nº 9C2KC08204R025343 de sua 

propriedade (ID nº 8021341), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada 

síntese, ser proprietária legítima do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2016, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 8098113). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 8318444), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 

nº 9456327), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento 

da instituição. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub 

examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos 

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das 

mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar 

foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante 

se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, 

ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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 
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comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Honda CG 150 Titan ESD, ano 2004, placa KAA-4427, 

Chassi nº 9C2KC08204R025343 de sua propriedade (ID nº 8021341), sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo veículo marca/modelo Honda CG 150 Titan ESD, ano 

2004, placa KAA-4427, Chassi nº 9C2KC08204R025343 de propriedade 

do Impetrante (ID nº 8021341), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003686-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GUINORA OLIVIA DE MATOS (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003685-81.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: GUINORA OLIVIA DE 

MATOS 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: 6719797). 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 
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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 

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. 
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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, 24 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002759-81.2018.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: JOSE MARQUES DA 

FONSECA 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: 13454340). 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 
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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 

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. 
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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, 24 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1015757-52.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por EDILZA DE 

LIMA FERREIRA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo RENAULT/SANDERO EXPR 16R, Ano 

Fab. 2015, Ano Mod. 2015, placa QBE8632, cód. RENAVAM 01043390437, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, bem como a transferência de propriedade do 

referido veículo. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 2490405). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 3279263), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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 
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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, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

RENAULT/SANDERO EXPR 16R, Ano Fab. 2015, Ano Mod. 2015, placa 

QBE8632, cód. RENAVAM 01043390437, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que sejam anuladas as multas aplicadas. Do exame dos autos 

tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

2444640), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

por parte da municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as 

multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB 

e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se 

imprescindível considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e 

pelo DETRAN/MT são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pela 

Polícia Rodoviária Federal, de modo que não cabe à Justiça Estadual se 

pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por Estado diverso 

ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 

109, VIII da Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça de São Paulo a 

competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. Logo, não 

cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas pela referida Autarquia Federal, devendo tal imbróglio ser 

discutido perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal 

de Justiça Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS 

DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO 

PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA 

Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA 

POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 
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2018, relativo ao veículo RENAULT/SANDERO EXPR 16R, Ano Fab. 2015, 

Ano Mod. 2015, placa QBE8632, cód. RENAVAM 01043390437 de 

propriedade do Impetrante (ID nº 2490405), sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às 

multas estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não foi duplamente 

notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000492-10.2016.8.11.0041
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VIDRACARIA GUAPORE LTDA (IMPETRANTE)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1000492-10.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA. contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – 

SEFAZ/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado o afastamento da aplicação dos arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT nas operações da Impetrante, bem como que seja declarada a 

nulidade dos débitos descritos nos Documentos de Arrecadação – DAR 

9990342494823; 9990342494904; 9990342495048; 9990342495129; 

9990342495200; 9990342495390; 9990342495471; 9990342495552; 

9990343594660; 9990343594740; 9990343594821; 9990343594902; 

9990343595046; 9990343595127 e 9990343595208, devendo ser 

definitivamente excluídos do Sistema de Conta Corrente Fiscal da 

Impetrante. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado que 

atua no ramo de “Fabricação de Vidros Planos e de Segurança” (CNAE 

2311-7/00), sendo contribuinte do ICMS. Assevera que o Estado de Mato 

Grosso por meio da edição do Decreto Estadual nº 2.734/2010, instituiu o 

“ICMS Estimativa por Operação” e o “ICMS Estimativa por Operação 

Complementar”, ao introduzir alterações no antigo Regulamento do 

ICMS/MT pelos arts. 87-J a 87-J-5, e que atualmente se encontram 

elencados nos arts. 151 a 156 do novo RICMS/MT. Pontua que a 

autoridade Impetrada, ao manter indevidamente a exação do “ICMS 

Estimativa por Operação” e do “ICMS Estimativa Complementar”, 

nitidamente alterou o Regime de Apuração do imposto, além de criar novas 

espécies tributárias, incorrendo em ofensas constitucionais aos arts. 150, 

§6º e 146, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal e no art. 26 da Lei 

Complementar nº 87/96. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi deferida a medida liminar (ID nº 486114). Devidamente 

notificada, a autoridade coatora prestou informações nos autos (ID nº 

522035), alegando, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita e a 

carência da ação, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autoridade coatora 

se deu em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Parecer 

Ministerial acostado aos autos (ID nº 1013410), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento 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. Suscitadas questões preliminares, passo a análise das 

mesmas. PRELIMINARES Da Inadequação da Via Eleita. 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 a preliminar arguida. Da Carência da Ação – 

Pedido Voltado a Combater Ato Normativo em Caráter Genérico. Razão 

não assiste ao Impetrado. O respectivo mandado de segurança não foi 

impetrado contra lei em tese, a incidir o estipulado na Súmula nº 266 do 

STF. Diferentemente do alegado pela parte Impetrada, a Impetrante em 

nenhum momento visa combater qualquer ato normativo, mas tão somente 

suspender os débitos tributários os quais entende ser ilegais a sua 

exigência. Assim sendo, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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 

determinado o afastamento da aplicação dos arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT nas operações da Impetrante, bem como que seja declarada a 

nulidade dos débitos descritos nos Documentos de Arrecadação – DAR 

9990342494823; 9990342494904; 9990342495048; 9990342495129; 

9990342495200; 9990342495390; 9990342495471; 9990342495552; 

9990343594660; 9990343594740; 9990343594821; 9990343594902; 

9990343595046; 9990343595127 e 9990343595208, devendo ser 

definitivamente excluídos do Sistema de Conta Corrente Fiscal da 

Impetrante. É de conhecimento geral que o ICMS é tributo sujeito a 

lançamento por homologação, de modo que, uma vez antecipado o 

pagamento pelo contribuinte, fica este sujeito à fiscalização do Fisco, o 

qual, não concordando com o valor declarado, procede ao lançamento de 

oficio, lavrando-se em seguida o auto de infração e intimando o sujeito 

passivo para recolher o diferencial apurado, tudo em conforme com o que 

dispõe o art. 142, caput, do CTN, in verbis: “Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível”. Ora, para que se considere realizado o lançamento, 

se faz necessária a intimação do contribuinte acerca do ato, ainda que 

sujeito a alteração posterior, seja por auto de lançamento, auto de infração 

e, nos termos do art. 467-A do RICMS/MT, Aviso de Cobrança Fazendária, 
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notificação de lançamento, aviso de conta corrente fiscal, documento de 

arrecadação, termo de intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. In 

casu, verifica-se que o débito constituído, objeto dos Documentos de 

Arrecadação – DAR (ID nº 471942 e seguintes), se deu de forma ilegal, 

uma vez que referido lançamento se deu com base nos artigos 87-J-6 a 

87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto nº 2.734/2010 (ICMS 

Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga Média), criando, 

indubitavelmente, novas espécies tributárias, alterando aspectos até então 

imutáveis do tributo, bem como de sua natureza, burlando a necessidade 

de lei complementar para tanto. O Estado de Mato Grosso editou o Decreto 

nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime de Estimativa por Operação –, 

visando adequar o Regulamento do ICMS, impondo obrigação de em única 

exigência tributária, de ofício, o montante apurado a título de antecipação, 

ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de 

substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou 

consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição do regime de 

cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar nº 87/96 impõe ao 

legislador estadual a observância de regras específicas, quais sejam, 

porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar nº 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICMS/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na Lei Complementar nº 87/96, bem ainda 

havendo alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição 

hipotética em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do 

fato gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que 

a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 

cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2323/SC, de relatoria 

do Ministro Eros Grau, decidiu que a redução de base de cálculo é espécie 

de isenção parcial, o que implica em benefício fiscal. Assim, a 

supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza do cálculo 

efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em sede de 

matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do cidadão 

no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito 

de que os atos praticados pela Administração Pública não serão alterados 

de forma repentina. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso se manifestou, senão vejamos; “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO 

– ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS ESTIMATIVA POR 

OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - 

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DOS ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM 

REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS. 1 – Há de ser rejeitada 

a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, 

porque se o ato normativo produziu efeitos concretos e imediatos, 

ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos – como ocorreu com 

edição do Decreto 2.734/2010 –, há que se admitir processualmente a 

utilização do mandamus pelo lesado. Ressalte-se, ainda mais, que a 

inconstitucionalidade foi arguida pelos impetrantes na forma incidental, não 

dando azo ao exame abstrato da norma, o que, por si só, afasta a tese de 

que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese. 2 - Apesar 

de a autorização para a cobrança por regime de estimativa ser regulada 

por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual elementos típicos 

do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não 

ocorre na hipótese telada, tendo em vista que a cobrança se deu com 

base em disposições contidas em Decreto – Decreto 2.734/2010. 3 – Uma 

vez reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a 

princípios constitucionais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram 

apresentados na via mandamental, é medida que se impõe”. (ReeNec 

156691/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO 

– ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR 

OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE 

RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – SENTENÇA 

RATIFICADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por 

regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal 

atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade 

tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser 

estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos 

autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado 

(87-J-2, § 3º, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 

2.734/2010. O reconhecimento da ilegalidade do regime de cobrança induz 

a declaração de nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados 

na ação mandamental”. (TJMT – ReeNec, 37566/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, 

Data da publicação no DJE 27/01/2014). Portanto, conclui-se que a forma 

de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola a delimitação contida no art. 26, III, e §1º, da Lei 

Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico de efeito 

imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo 

da Impetrante. Daí porque se impõe a concessão da ordem. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares 

arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar o afastamento da aplicação 

dos arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT nas operações da Impetrante, bem 

como que para declarar a nulidade dos débitos tributários descritos nos 

Documentos de Arrecadação – DAR 9990342494823; 9990342494904; 

9990342495048; 9990342495129; 9990342495200; 9990342495390; 

9990342495471; 9990342495552; 9990343594660; 9990343594740; 

9990343594821; 9990343594902; 9990343595046; 9990343595127 e 

9990343595208, devendo ser definitivamente excluídos do Sistema de 

Conta Corrente Fiscal da Impetrante, 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-as às 

Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, 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, 25 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1016177-57.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JOSÉ MARIA 

LEITE contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo VW/POLO 1.6, ANO/MODELO 

2007/2008, COR PRETA, PLACA HCQ 3859, CHASSI nº 

9BWHB09N88PO18704, RENAVAN nº 934102724, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como a transferência de propriedade do referido 

veículo. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 3041625). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 3318072), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Decadência do Mandado de 

Segurança. A autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o 

fundamento de que as multas foram constituídas há vários anos, de modo 

que decorreu o prazo para impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal 

alegação não prevalece, tendo em vista que, em consonância ao pacífico 

entendimento dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial 

de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança 

começa a contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente 

caso, não houve o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a 

preliminar em comento. DO MÉRITO Não é demais 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. 

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, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW/POLO 1.6, 

ANO/MODELO 2007/2008, COR PRETA, PLACA HCQ 3859, CHASSI nº 

9BWHB09N88PO18704, RENAVAN nº 934102724, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 
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competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW/POLO 1.6, 

ANO/MODELO 2007/2008, COR PRETA, PLACA HCQ 3859, CHASSI nº 

9BWHB09N88PO18704, RENAVAN nº 934102724, ambos de propriedade 

da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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 à 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. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame 

necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504276-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ BLAZIUS (ADVOGADO(A))

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

RENATO LUIZ DALLAGO (EXECUTADO)

DENIS SPERAFICO (EXECUTADO)

ITACIR ANTONIO SPERAFICO (EXECUTADO)

DILSO SPERAFICO (EXECUTADO)

LEVINO JOSE SPERAFICO (EXECUTADO)

CERINO LORENZETTI (ADVOGADO(A))

 

Exequente: Estado de Mato Grosso Executados: Denis Sperafico, Dilso 

Sperafico, Levino José Sperafico, Itacir Antônio Sperafico e Renato Luiz 

Dallago. Vistos etc. 1. Trata-se de exceção de pré-executividade proposta 

por Denis Sperafico, Dilso Sperafico, Levino José Sperafico, Itacir Antônio 

Sperafico e Renato Luiz Dallago (id nº 3041282) em face da Execução 

Fiscal nº 0504276-86.2015.8.11.0041, vindicando a declaração de 

ilegitimidade passiva dos Excipientes na Execução Fiscal vez que não 

houve demonstração de que sejam sujeitos passivos da ação, e caso 

assim não entenda, que declare indevida a inclusão no polo passivo do 

executado Renato Luiz Dellago, por não ter exercido poder de gerência. 

Alegam que a presente execução fiscal foi movida em face dos 

excipientes sem motivação para a suas inclusões no polo passivo e que 

não há prova de realização de atos que extrapolem os estatutos da 

empresa além do que alguns dos executados não exerceram função de 

gerência na sociedade, notadamente o Sr. Renato Luiz Dallago, que não 

era acionista da empresa. Aduz que o Auto de Infração que ensejou a 

Execução Fiscal foi lavrado somente em face da empresa Sperafico da 

Amazônia S/A. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual 

salientou que a verificação da regularidade da inscrição de sócio em CDA 

não é possível por meio da exceção de pré-executividade por demandar 

dilação probatória, além do que afirma que o nome dos sócios da empresa 

executada consta na CDA desde sua inscrição, asseverando que os 

mesmos se revezavam na função de diretor e conselho de administração, 

conforme se vê no id nº 3672871. Vieram os autos conclusos. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Conforme relatado, trata-se de execução 

fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Sperafico 

da Amazônia S/A, sendo que da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a 

inicial (id nº 388534) consta como corresponsáveis Denis Sperafico, Dilso 

Sperafico, Levino José Sperafico, Itacir Antônio Sperafico e Renato Luiz 

Dallago. Pois bem, no presente incidente, os sócios Denis Sperafico, Dilso 

Sperafico, Levino José Sperafico e Itacir Antônio Sperafico, além de 

Renato Luiz Dallago alegam ilegitimidade passiva para figurar nesta 

execução fiscal. Como é cediço, a exceção de pré-executividade é 

defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e 

fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme 

previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC. Segundo 

Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, 

temos que exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao 

executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que 

haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do 

devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de 

conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de 

contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso). Trata-se de via 

excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de 

nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado 

ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória. O Superior 

Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do 

Código de Processo Civil definiu: “1. A exceção de pré-executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a 

matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) 

é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de 

dilação probatória.”(REsp 1110925/SP) Da Ilegitimidade das Partes Denis 

Sperafico, Dilso Sperafico, Levino José Sperafico e Itacir Antônio 

Sperafico No caso ora analisado, a execução fiscal foi ajuizada apenas 

contra a pessoa jurídica, mas o nome dos sócios constam da CDA (id nº 

388534), sendo certo que após exarada a CDA com o nome dos sócios 

figurando como co-responsáveis, resta definida a presunção juris tantum 

de liquidez e certeza da referida certidão. Desse modo, in casu, impõe-se 

aos sócios o ônus de provarem que não ficou caracterizada nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, porém, o exame da 

responsabilidade dos representantes da empresa requer dilação 

probatória, razão pela qual, a matéria deve ser aduzida em via própria 

(embargos à execução fiscal), conforme sintetizou o Superior Tribunal de 

Justiça, em exame ao incidente de Processo Repetitivo (REsp 1.104.900), 

abaixo transcrito: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. 
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EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA 

JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de 

que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o 

nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 

ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do 

CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, 

malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da 

execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir 

a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz 

necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser 

conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os 

pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. 

Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias 

ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa 

executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa 

deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio 

do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito 

à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.900 - ES 

(2008/0274357-8), Relatora MINISTRA DENISE ARRUDA, D.J. 25 de março 

de 2009) (grifos acrescidos). Portanto, no caso em tela, como já dito, o 

nome dos sócios Denis Sperafico, Dilso Sperafico, Levino José Sperafico, 

Itacir Antônio Sperafico constam na CDA - Certidão de Dívida Ativa como 

sócios responsáveis, e seguindo o entendimento acima exposto, não é 

possível, através do instrumento da Exceção de Pré-Executividade a 

exclusão dos sócios da empresa executada, ora excipientes, do polo 

passivo da execução fiscal em comento. A presunção de legitimidade 

assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o 

ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, 

demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser 

promovida no âmbito dos Embargos à Execução. Portanto, tem-se que a 

exceção de pré-executividade para a apreciação da ilegitimidade passiva 

não é a via adequada para apreciação da matéria, visto que imprescindível 

dilação probatória. Da Ilegitimidade da Parte Renato Luiz Dallago Quanto a 

alegação do excipiente/executado Renato Luiz Dallago pretendendo a sua 

exclusão do polo passivo da ação por jamais ter feito parte do quadro 

societário da empresa executada, verifico que a cobrança do débito em 

questão refere-se a fato gerador ocorrido entre 11/2004 e 03/2006, e por 

outro lado constato nos documentos anexados aos autos, notadamente o 

Cadastro de Empresas da Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT, id 

nº 3672929, que o excipiente exerceu o cargo de diretor da empresa 

executada nos seguintes períodos: 30/04/2000 a 30/04/2001; 15/09/2001 

a 30/04/2002; 19/11/2002 a 05/08/2003; 05/08/2003 a 05/08/2004; 

21/07/2004 a 30/04/2005; 09/07/2005 a 30/04/2006; 17/06/2006 a 

22/06/2007; 22/06/2007 a 22/06/2008 e 18/07/2008 a 18/07/2009; além do 

mais, no período de 30/05/1997 a 10/07/1999 e 30/04/1999 a 30/04/2000 

figurou como sócio da empresa executada. Além disso, nas Atas das 

Assembleias Gerais Extraordinárias do Conselho de Administração da 

empresa executada, indexadas pelos próprios excipientes, realizadas nas 

datas de 09/07/2005 (id nº 3041305) e 17/06/2006 (id nº 3041307) consta 

a participação do executado Renato Luiz Dallago como Diretor Financeiro 

da executada. De forma que incorre em equívoco quando alega que jamais 

integrou o quadro societário na data em que os créditos foram originados. 

A ilegitimidade passiva ad causam ocorreria apenas se as dívidas 

houvessem sido contraída após a retirada do sócio da sociedade, o que 

evidentemente não aconteceu no caso em questão. Ademais encontra-se 

consolidado pelo STJ, quando consta o nome do sócio na CDA tal fato já 

faz presumir a responsabilidade pelas dívidas tributárias. Caso que se 

trata de presunção juris tantum, ao executado caberá ilidi-la por meio de 

provas a serem produzidas em sede de embargos à execução fiscal. O 

STJ assim já decidiu, nos autos do REsp nº 1.110.925 - SP 

(2009/0016209-8), sob o regime do art. 543 - CPC: “TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. 

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA 

EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. 

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme 

assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C 

do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não 

cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra 

sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É 

que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado 

que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, 

deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso 

Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” – 

grifos acrescidos. Vejamos outro julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO 

PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME 

CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual contra decisão 

que acolheu exceção de pré-executividade oposta por responsável 

tributário constante da Certidão de Dívida Ativa, excluindo-o do polo 

passivo da execução fiscal. 2. A questão controvertida desdobrou-se em 

dois aspectos: (i) a admissibilidade da exceção de pré-executividade para 

discutir a legitimidade passiva de sócio que figura como responsável 

tributário na CDA; (ii) a caracterização do vício em si na constituição do 

crédito tributário, em relação ao aludido sócio, tendo em vista a ausência 

de notificação deste na seara administrativa, conforme processo 

administrativo fiscal juntado na exceção de pré-executividade. 3. O 

Tribunal de origem prestou jurisdição completa, tendo em vista que 

analisou de maneira suficiente e fundamentada os pontos relevantes da 

controvérsia, denotando-se dos embargos de declaração mero 

inconformismo contra julgamento desfavorável. 4. No âmbito da exceção 

de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no 

próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além 

de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem 

necessidade de dilação probatória. 5. A Primeira Seção consolidou o 

entendimento de que: (i) se a execução foi ajuizada apenas contra a 

pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o 

ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN; (ii) apesar de serem os 

embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, 

admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se 

faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser 

conhecidas de ofício pelo magistrado (REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. 

Denise Arruda, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 01/04/2009). 

6. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou 

assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade 

tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo 

inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito 

dos embargos à execução. 7. Sendo os embargos o meio próprio de 

defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade 

passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome 

dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de 

dilação probatória. 8. Agravo regimental desprovido”. (STJ, 1ª Turma, 

AgRg no REsp 1512277 / ES,AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2015/0011405-9, Relatora Ministra MARGA TESSLER. Julgado 

em 07/05/2015). Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. 2. 

Intime-se e cumpra-se. 3. Manifeste-se a Fazenda Pública, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao pleito de id nº 1957037 e documentos que o 

acompanham, requerendo o que entender de direito. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504136-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (EXECUTADO)

LEONARDO RAMOS GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. Analisando detidamente os autos, verifico que o Seguro 
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Garantia oferecido pela executada a fim de garantir a presente Execução 

Fiscal (1963101) não cumpre o disposto na Resolução nº 76/CPPGE/2016, 

que regulamenta o oferecimento e aceitação de Seguro-Garantia Judicial e 

da Carta de Fiança em garantia de executivo fiscal, mormente quanto as 

inconsistências informadas pelo exequente em seu petitório de id nº 

6864808. 2. Destarte, considerando o exposto, faculto à parte executada 

apresentar novo Seguro Garantia, com suas cláusulas observando os 

requisitos da Resolução nº 76/CPPGE/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

setembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35050 Nr: 2005-67.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Julio de Matos Müller

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL JULIO DE MATOS MÜLLER, 

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: 30/06/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de GABRIEL JULIO DE MATOS 

MÜLLER, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

2017/1423627, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1423627/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/06/2017

 - Valor Total: R$ 6.169,88 - Valor Atualizado: R$ 6.169,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, o executado 

poderá no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Eliana Montilha dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29696 Nr: 1407-50.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael dos Santos Belem

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAPHAEL DOS SANTOS BELEM, Cpf: 

02075165106, Rg: 21240302, Filiação: Silvanete dos Santos Belem, data 

de nascimento: 10/09/1992, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

solteiro(a), autônomo, Telefone 65-9200-2092. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR da penhora feita através do sistema RENAJUD que 

penhorou o veículo do executado, FIAT/UNO MILLE ECONOMY Placa 

ASF-3576 Chassi 9BD15802AA6414081, bem como para, querendo, 

apresentar embargos no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido de penhora de veículo 

registrado em nome do executado RAPHAEL DOS SANTOS BELÉM, CPF n. 

020.751.651-06, mediante o Sistema RENAJUD (fl. 36). Expeça-se o 

necessário para que seja efetivada a penhora, nomeando-se o próprio 

executado (proprietário) como depositário, o qual deverá ser intimado 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias.2.Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.3.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Eliana Montilha dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30864 Nr: 2320-32.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ 

CLAUDIO VERGANI JUNIOR

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LCMV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

CNPJ: 07543009000198. 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: 26/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de LCMV COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA e LUIZ CLAUDIO VERGANI JUNIOR, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Dívida Ativa - CDA 1412679, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1412679/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/10/2016

 - Valor Total: R$2.256,12 - Valor Atualizado: R$2.256,12 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido retro. Proceda à citação, por 

edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 

6.830/80.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2018.

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, Renata Maura P, S, 
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Paim, digitei.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 780-75.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Cuiabano Malheiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249

 Vistos.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo acostado às fls. 56/58, em 

que são partes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS, com objetivo de 

regenerar/recuperar a Área de Preservação Permanente – APP do rio 

Cuiabá existente no imóvel localizado na comunidade Praia do Poço, em 

Santo Antônio de Leverger (MT).

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado pelas partes às fls. 56/58.

Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC.

Ao final do prazo estipulado para cumprimento do acordo, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37764 Nr: 3753-37.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que nos presentes autos não foi 

oferecida segurança ao juízo, com a penhora de bens ou depósito e/ou 

bloqueio integral do valor exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento nos artigos 16, §1º, da Lei n. 8.630/1980 e 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil.Isento de custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado e, após as anotações de estilo, arquivem-se os presentes 

autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34767 Nr: 1807-30.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente de 

Mato Grosso - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geize Aranha de Medeiros - 

OAB:10.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e o da ampla 

defesa, DEFIRO o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO às 

fls. 153/172.

Desse modo, nos termos do art. 437, §1º, do Código de Processo Civil, 

intime-se o requerido para se manifestar, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

para manifestação.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28497 Nr: 692-08.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINEIS LTDA EPP

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14234, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:OAB/MT 5956

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Deixo de condenar a executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se o exequente, pessoalmente, para requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 2334-45.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRÉ BABY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Silveira - OAB:3.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise da emenda à inicial apresentada pela requerente às fls. 85/86, 

verifica-se que a Governo do Estado de Mato Grosso, apontado no 

sentido de retificar o polo passivo da presente ação, também não detém 

personalidade jurídica própria para figurar em um dos polos da relação 

processual, o que é atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO.

 Desse modo, com fundamento no artigo 321 c/c art. 4º, ambos do Código 

de Processo Civil, assinalo novo prazo de 15 (quinze) dias para que a 

requerente providencie a regularização, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32227 Nr: 38-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MUNIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TENENTE JESSICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Infere-se dos autos que a impetrante não promoveu, por mais de 30 

(trinta) dias, os atos e diligências que lhe cabiam, restando caracterizado 

o abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o arquivamento dos autos e a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, quando silente o autor 

quanto ao prosseguimento do feito.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – REJEIÇÃO – FEITO EXTINTO POR 

ABANDONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO – 

INÉRCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 

267, INC. III E § 1º E 598, DO CPC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O processo 
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extinto sem julgamento de mérito, onde o autor devidamente intimado para 

dar prosseguimento no feito, mantém-se inerte, de forma desidiosa, deve 

ser julgado extinto sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 267, 

inciso III, parágrafo primeiro e artigo 598, do Código de Processo Civil.” 

(Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. APELAÇÃO Nº 32484/2010 

- CLASSE CNJ – 198 DJE 30 de junho de 2010). [sem destaque no original].

Merece registro, por oportuno, que não havendo nos autos endereço 

atualizado da impetrante que possibilite sua intimação pessoal, a tentativa 

de intimação realizada às fls. 44v deve ser considerada válida, conforme 

dispõe o art. 274, parágrafo único do CPC/2015.

Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida às fls. 33/36 e JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III c/c §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Após, decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

arquive-se com todas as baixas.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29911 Nr: 1566-90.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA DA COSTA AGUIAR - 

OAB:39.329/BA, KARLA ELIZABETH BOMFIM DRUMOND - 

OAB:33.332/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III c/c §1º, ambos do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais. Isento de honorários, eis que não houve a citação válida do 

requerido.Após, decorrido o prazo para interposição de recurso 

voluntário, traslade-se cópia da presente decisão ao executivo fiscal em 

apenso.Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento 

deverá ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo 

registro para os fins próprios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1975-95.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO E, DA COORDENADORA DE 

ARRECARDÇÃO AMBAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RENANN PASTRO 

PAVAN - OAB:OAB/MT 17.354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, inciso II, 

todos do Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais. Isento de honorários, ei que não houve a citação 

válida do requerido.Após, decorrido o prazo para interposição de recurso 

voluntário, arquive-se com todas as baixas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33177 Nr: 754-14.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RONCADOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GOMES DOS REIS 

LOBO - OAB:183.676 SP, GABRIELA MENDES MARIA - OAB:347.644 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Por fim, informou que não possui interesse na produção de novas 

provas.É o relato. DECIDO.De início, atento aos esclarecimentos e 

providências adotadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando dar fiel 

cumprimento a ordem liminar deferida nos autos (fls. 425/4427, advirto que 

fica o Fisco impedido de praticar qualquer ato contra o contribuinte 

visando à cobrança do título impugnado, devendo requerer a suspensão 

do executivo fiscal proposto na Comarca de Querência – MT, até o 

julgamento final da presente ação.Quanto ao requerimento apresentado 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a intimação da requerente 

para realizar a complementação dos valores depositados em Juízo, 

infere-se que o valor depositado em Juízo corresponde exatamente aquele 

determinado na decisão liminar de fls. 257/258, de modo que, não pode o 

requerido, decorrido mais de 1 (um) ano e, após diversos atos praticados, 

inclusive por ele próprio, apresentar o referido pedido, eis que precluso o 

seu direito. Merece registro, por oportuno, que sequer há informações nos 

autos de que o ESTADO DE MATO GROSSO tenha interposto recurso de 

agravo de instrumento contra a referida decisão, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de complementação do valor.Intimem-se as partes da 

presente decisão.Após, visando dar prosseguimento ao feito, dê-se vista 

dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para manifestação.Em 

seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41512 Nr: 2418-46.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR TRENTIN, DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, 

Cleide Anteres Lima Franco, Guilherme Franco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO AMBIENTAL INDUSTRIA , COMERCIO E 

RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:13.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 168-40.2018.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIA DA CONCEIÇÃO E SILVA OCAMPOS

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonnatan Diego V.Ely - 

OAB:22.011, Ueber R. de Carvalho - OAB:4.754, Vinicius Manoel - 

OAB:19532/B

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42206 Nr: 2845-43.2018.811.0082

 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: FS AGROSOLUTIONS INDUSTRIA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO 

MEIO AMBIENTE DO MT - CONSEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:OAB/MT 6.968, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39679 Nr: 1292-58.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GERENCIAMENTODE RESIDUAIS 

DE CUIABÁ - EPP, CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Custódio de Souza - 

OAB:17281/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 290 Nr: 156-22.2001.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilo Bergamin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice Elena Ioris Rosa - 

OAB:6.850, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1301 Nr: 136-31.2001.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilo Bergamin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:3749

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40168 Nr: 1603-49.2018.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ, POR MEIO DA FAZENDA 

PÚBLICA MUNÍCIPAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISÃO PAINEIS LTDA LTDA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14423, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:OAB/MT 5956

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28319 Nr: 521-51.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzitana Distribuidora de Bebidas Ltda

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22185 Nr: 1019-89.2012.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO SCHAFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Mucio Galvão Marques 

Vallim - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22859 Nr: 358-76.2013.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Antônio Sguarezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 
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autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25956 Nr: 676-88.2015.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extra Bioenergia S.A., Guilherme Franco de 

Carvalho, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Veronica Morceli 

Rodrigues - OAB:21188, ANDRESSA ARMELIN - OAB:OAB/MT 

18776/A, CÍCERO LUVIZOTTO - OAB:OAB/PR 43.069, FRANCISCO 

ZARDO - OAB:OAB/PR, FRANCISCO ZARDO - OAB:OAB/PR 35.303, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:OAB/MT 5.058, PROCURADOR GERAL 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar os requeridos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre a possibilidade de buscarem uma 

solução pacífica para o caso, a partir da prova pericial realizada nos 

autos, conforme deliberado em audiência realizada à fl. 431, bem como 

sobre o interesse na designação de nova audiência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25833 Nr: 578-06.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Bastos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO HENRIQUE BASTOS ARAÚJO, 

Cpf: 06517286144, Rg: 27990397, Filiação: Rozilma Bastos Barbosa e 

Mário Marcelo de Carvalho Araújo, data de nascimento: 11/11/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65 

9252-4551. 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.

Despacho: Vistos. Cuida-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de MARCELO HENRIQUE BASTOS ARAÚJO, 

devidamente qualificado, atribuindo-lhe o cometimento do crime tipificado 

no art. 54, §1º, c/c art. 15, inciso II, alínea “i”, ambos da Lei n. 9.605/1998, 

pois, segundo consta na denúncia, no dia 29-5-2015, por volta de 02:45h, 

equipe de fiscalização do Município de Cuiabá (MT) constatou poluição 

sonora promovida pelo denunciado, produzida por som mecânico, capaz 

de causar danos à saúde.O processado seguia seu curso natural no 

Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, inclusive tendo o acusado 

MARCELO realizado transação penal (fl. 52). No entanto, considerando a 

não comprovação do cumprimento das obrigações firmadas em Juízo, bem 

assim a não localização do acusado MARCELO, acolheu-se pedido da 

acusação (fl. 69) para que os autos fossem encaminhados à Vara 

Especializada do Meio Ambiente (fl. 70).Já nesta vara especializada em 

matéria ambiental, houve o recebimento da denúncia com ordem para a 

citação por edital do acusado MARCELO (fl. 72).Antes mesmo que a 

citação fosse materializada, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, após vista dos autos (fl. 73), requereu o aditamento da inicial, 

com a inclusão de LINEKER DE AMORIM SEBA no polo passivo (fls. 

113/115 e 116), bem assim a juntada de antecedentes criminais. Juntou 

documentos às fls. 74/112.É o relatório. DECIDO.Inicialmente, sabe-se que 

Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é competente para o 

processamento e julgamento de ações penais que tratem de crimes 

ambientais (Resoluções números 11/2017/TP e 03/2016/TP, art. 2º).Já ao 

Juizado Volante Ambiental de Cuiabá – JUVAM compete o processamento 

e julgamento de infrações ambientais de menor potencial ofensivo, sendo 

assim consideradas aquelas em que a pena privativa de liberdade não 

seja superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa (Lei n. 

9.099/1995, art. 61; Resoluções números 11/2017/TP e 03/2016/TP, art. 

3º).Pois bem.No caso, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL atribui aos denunciados MARCELO HENRIQUE BASTOS 

ARAÚJO – com denúncia já recebida, fl. 72 – e LINEKER DE AMORIM SEBA 

o cometimento do crime tipificado no art. 54, §1º, c/c art. 15, inciso II, alínea 

“i”, ambos da Lei n. 9.605/1998, com pena de detenção, de seis meses a 

um ano, e multa, sendo, portanto, compreendido como de menor potencial 

ofensivo. Infere-se, por oportuno, que os presentes autos somente se 

encontram nesta vara especializada em matéria ambiental tendo em vista a 

necessidade de se promover a citação por edital do réu MARCELO 

HENRIQUE BASTOS ARAÚJO – ato processual ainda pendente de 

cumprimento –, situação processual que retira a competência originária do 

JUVAM, conforme preleciona o art. 66, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/1995.De outro lado, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente 

de Cuiabá não se mostra competente para análise da pretensão que visa 

aditar a inicial acusatória, consubstanciada na inclusão de LINEKER DE 

AMORIM SEBA no polo passivo, pois, conforme acima mencionado, a 

conduta típica que lhe é atribuída se encontra compreendida como crime 

de menor potencial ofensivo, portanto, de competência do JUVAM.Desse 

modo, vislumbrada a incompetência da Vara Especializada do Meio 

Ambiente para o processamento e julgamento dos crimes de menor 

potencial ofensivo (Resoluções números 11/2017/TP e 03/2016/TP, art. 

2º), DETERMINO o desentranhamento do pedido de fls. 113/116, 

entregando-se ao d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL.Por fim, promova-se a citação do réu MARCELO HENRIQUE 

BASTOS ARAÚJO, nos termos determinados à fl. 72.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 02 de maio de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz 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, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 13 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26989 Nr: 1369-72.2015.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxswel Dias Brandão

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAXSWEL DIAS BRANDÃO, Cpf: 

01805319132, Rg: 17274060, Filiação: Juares Rocha Brandão e Marizete 

Dias, data de nascimento: 03/08/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), conferente, Telefone 9240-3392. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Intimar da penhora feita através do sistema RENAJUD 

que recaiu sobre o veículo do executado, GM/CORSA WIND Placa 

JYQ-4299 Chassi 9BGSC08ZWVB600461.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cuida-se de pedido formulado pela parte 

exequente, requerendo a penhora de bens do executado(a), por meio de 

consulta ao sistema RENAJUD (fls. 17/19).2. DEFIRO o pedido de penhora 

de veículo, por meio do Sistema RENAJUD. Expeça-se o necessário para 

que seja efetivada a penhora, nomeando-se o(a) próprio(a) executado(a) 
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(proprietário(a)) como depositário(a), o qual deverá ser intimado(a), 

juntamente com seu cônjuge, se casado for, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.3. Havendo impossibilidade de 

efetivação da penhora do(s) bem(ns) eventualmente encontrados ou não 

sendo encontrado bens, dê-se nova vista a parte exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, arrolar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.4. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de julho de 2016.

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, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1594-53.2013.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DOS SANTOS SOUZA, JENILSON 

NUNES DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JENILSON NUNES DOS SANTOS SOUZA, 

Cpf: 89822226187, Rg: 1.147.026-7, Filiação: Benedito dos Santos Souza 

e Maria Nunes de Arruda Souza, data de nascimento: 23/10/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pescador, Telefone 

8135-3170. 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: Penas do artigo 34m parágrafo único, inciso III, da Lei 

9.605/98.

Despacho: Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 115.2. Cite-se o acusado JENILSON NUNES DOS 

SANTOS SOUZA, por edital, para que apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez). 3. O edital, com prazo de dilação de 15 dias, deverá 

ser publicado em jornal de grande circulação, no diário oficial e afixado no 

átrio deste juízo. 4. Faça consignar no ato de citação as regras do art. 

396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: 

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. §1.º A exceção será 

processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.2.º 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".5. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

que requeira o que entender necessário.6. 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 879-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R W Martins de Aguiar Materiais de Construção 

Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R W MARTINS DE AGUIAR MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 18909854000150. 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: Tipificado no art. 46, parágrafo único, da lei 9.605/98, 

c/c art. 29 do Código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido do MP (fl. 116-v) e determino o 

seguinte:1. A exclusão do polo passivo deste procedimento de CARLOS 

EDUARDO RABETTI BESSA, com as baixas de estilo, dada a sua 

manifesta impossibilidade técnica de detectar os elementos que induzem 

ao ilícito;2. Cite-se a autora do fato R W MARTINS DE AGUIAR MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, por edital, conforme já determinado na 

decisão de fl. 103;3. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou 

se a acusada citada, não constituir defensor, dê-se vista ao MP para que 

requeira o que entender necessário.4. Retifique-se a capa dos autos, 

retirando o nome de CARLOS EDUARDO RABETTI BESSA.5. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 414348 Nr: 19314-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARETH RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262

 Trata-se de execução penal em face da recuperanda AMARETH 

RODRIGUES DE SOUZA, em que unificadas as penas, totalizam 12 anos 

de reclusão.Em decisão proferida às fls. 286/287, foi determinado o 

desconto dos dias em que foram localizadas irregularidades no 

cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto 

(monitoramento eletrônico), totalizando 243 dias.Conforme demonstrado no 

cálculo de fl. 485, a recuperanda atingiu o requisito objetivo para 

progressão ao regime aberto em 18.08.2018.Às fls. 486/487, o Ministério 

Público requereu a retificação do cálculo supramencionado, 

argumentando, em síntese, que os 243 dias de interrupções, embora, 

indicados na “linha 2”, não foram descontados.Já a defesa da 

recuperanda requereu a sua progressão ao regime aberto (fls. 492/493).É 

o breve relatório. Decido.Analisando os autos, verifico que por ocasião da 

audiência de justificação realizada em 02.08.2017 (fls. 286/287) este Juízo 

determinou o desconto de todos os dias em que foram encontradas 

irregularidades no cumprimento das condições impostas ao regime 

semiaberto (monitoramento eletrônico), sem, contudo, alterar a 

data-base.Outrossim, muito embora a recuperanda tenha sido advertida a 

cumprir com regularidade o regime de pena lhe imposta, a mesma 

continuou a descumprir as condições relativas ao uso da tornozeleira 

eletrônica, conforme se verifica do relatório de no que tange ao uso da 

tornozeleira eletrônica, conforme demonstrado nos históricos de violações 

juntados às fls. 321/368.No mais, haja vista que a data para a progressão 
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de regime será alterada, indefiro o pedido de progressão de regime 

formulado pela defesa da recuperanda.Elabore-se cálculo atualizado de 

pena.Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério 

Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado 

aos autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do 

CNJ.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 514776 Nr: 7259-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON COUTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de incidente em execução penal em nome de Anderson Couto 

de Araújo, onde o mesmo requer sua permanência na presente urbe, visto 

a notícia de que seria transferido.

2. A defesa argumenta que os familiares do penitente residem nesta urbe, 

requerendo, por isso, sua permanência.

3. É o relato. Decido.

4. Consoante se observa da ficha disciplinar do executado, extraída do 

sistema SIAPEN, o mesmo encontra-se recluso na Penitenciária Central do 

Estado, não havendo qualquer pedido para que seja efetuada sua 

transferência.

5. Certo que, consoante previsto no art. 1.438 da CNGC, a transferência 

do penitente deve ser precedida de autorização judicial.

6. Aliás, o Provimento 01/2018-CGJ, no qual a SEJUDH se fundava para 

transferir detentos sem prévia anuência judicial foi revogado por meio do 

Provimento 17/2018-CGJ, motivo pelo qual não mais se opera este tipo de 

transferência.

7. Outrossim, o direito de cumprir a pena em local próximo de seus 

familiares não é absoluto, de maneira que em caso de excepcional 

necessidade pode ser efetuada transferência para local diverso, de modo 

que o pedido defensivo não possui causa de pedir.

8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais (art. 319 e 320 do CPC), 

indefiro o pedido.

 9. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

10. Após, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 457974 Nr: 35269-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLE DOS SANTOS 

WIDAL GARCIA - OAB:21.862/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.834

 Vistos, etc.

1. Trata-se de processo executivo de pena de Rafael Faria Ferreira, o qual 

foi condenado a pena total de 17 anos de reclusão, em regime fechado, 

conforme demonstram as guias provisória e definitiva de fls. 04 e 42, 

respectivamente.

2. Inicialmente, atendendo ao parecer ministerial de fls. 116/118, determino 

a retificação do cálculo de pena de fl. 97, para constar a data-base de 

24.04.16 (última prisão) - conforme decisão de fl. 96 – na linha 2 da coluna 

do “livramento condicional”, localizada no campo “condenações”, e na 

“fórmula do requisito temporal” situada no campo “Informações sobre 

livramento condicional”.

 3. Diante da comprovação de que o recuperando concluiu o curso de 

Aplicador de Revestimento Cerâmico, para tanto estudou 160 horas no 

período de 01.11.16 a 16.12.16 (fls. 99/102), em consonância com o 

parecer ministerial, declaro remidos 13 dias em seu favor, nos termos do 

artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP.

4. Elabore-se cálculo de pena atualizado.

5. Após, intime-se a defesa e, em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de 

pena, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

6. Cumpra-se o item 8 da decisão de fl. 96, expedindo-se ofício ao Juízo 

da 4ª vara criminal, com a finalidade de solicitar a guia de execução 

definitiva concernente à condenação proferida nos autos da ação penal 

registrada com o código n.º 149878, pois o ofício de fl. 103, enviado por 

aquele Juízo para encaminhar o v. acórdão de fls. 104/113, não está em 

conformidade com o estabelecido no artigo 1º da Resolução 113 do CNJ e 

artigo 1560 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 365801 Nr: 5686-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BRUNO MENDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, KATIANA CORREA BAIA - 

OAB:21.842

 Vistos, etc.

Inicialmente, reitere-se ofício de fls. 243.

Outrossim, em face da juntada de resposta acerca do atual estado de 

saúde do recuperando Renato Bruno Mendes Souza, intime-se a Defesa 

para que tome ciência das informações carreadas às fls. 252/254.

Verificado que o número de folhas destes autos superou as 200 páginas, 

determino que se aplique no art. 337 da CNGCGJ/MT.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 159700 Nr: 7035-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463/O

 VISTOS,

 Diante do pedido retro, dê-se vista ao Ministério Público.

 Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 530932 Nr: 22723-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LEITE MOREIRA, RODRIGO LEITE 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Intimar a defesa da Ré Benedita, para no prazo legal, apresentar resposta 

à acusação.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 403196 Nr: 7529-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN AUGUSTO COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência designada para o 

dia 09/11/2018 às 13:30 horas na sala de audiências da 5ª Vara Criminal 

de Cuiabá-MT.
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9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 496720 Nr: 35927-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - 

OAB:15431, JOANA AMABILE MORO SILVA - OAB:20376/O, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos.

Em análise aos autos, vejo que o réu foi intimado, pessoalmente, sobre o 

teor da sentença (fl. 220), porém, decorrido mais de 90 (noventa) dias, 

não requereu a restituição do dinheiro apreendido em seu poder, conforme 

certidão de fl. 224.

Desta forma, ante a ausência de interesse do réu na restituição de seus 

valores, forte no art. 122 c/c art. 123, ambos do CPP, DECRETO seus 

perdimentos em favor da União, os mesmos deverão ser revertidos em 

favor do FUNAD.

Quanto ao documento de identidade, caso não tenha sido restituído, o 

junte aos autos e o mantenha encartado até eventual pedido de 

desarquivamento para restituição, que independerá de nova deliberação 

para ser devolvido ao respectivo proprietário.

Após, remetam-se os autos para o JECRIM, conforme já determinado na 

parte final da sentença.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512381 Nr: 5060-15.2018.811.0042

 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): MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 Vistos etc.

Com o término da instrução, a defesa aforou pedido de revogação de 

prisão preventiva em favor do réu, nos seguintes termos:

“MM. Juíza considerando a informação passada pelo policial de que única 

ligação do réu com os entorpecentes seria a informação dos supostos 

usuários, e estes, tendo declarados de forma categórica que não 

conheciam o réu, e nem iriam adquirir entorpecentes do mesmo, 

instaura-se a dúvida razoável que nesta quadra deve beneficiar o réu com 

sua concessão da liberdade provisória. Assim, a requeremos”.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só 

podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no 

art. 312, do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, faz-se necessário coexistirem as condições 

de admissibilidade da prisão preventiva, que são as elencadas no art. 313, 

do mesmo Diploma Processual Penal.

Analisando os autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e 

requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, 

redundando na decisão de fls. 60/61, proferida pelo magistrado que 

presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não trouxe 

nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, tenho que a manutenção da prisão do suspeito se faz 

necessária, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade 

concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de 

entorpecente apreendido (1.064,70g de maconha).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive sedimentado pelo Enunciado Orientativo 25, in 

verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Somado a isso, frisa-se que o réu é reincidente, visto que ostenta uma 

condenação pelo crime de roubo majorado, bem como responde a outras 

03 (três) ações penais por crimes análogos ao presente e está sendo 

investigado pelo crime bando/quadrilha, conforme antecedentes criminais 

anexos.

Inclusive, no tocante a ação penal que ele responde por crime análogo a 

este, cujo Código é 516356, o mesmo foi preso em flagrante delito no dia 

04 de janeiro deste ano e mesmo tendo sido posto em liberdade no dia 

seguinte pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia, decorrido 

25 (vinte e cinco) dias, voltou a delinquir, ao ter praticado, em tese, o crime 

em tela.

Já a outra ação penal, cujo Código é o 536544, KINBERLLY BRENDA 

ALMEIDA NEPONOCENO, no dia 04/07/2018, foi presa em flagrante tentado 

adentrar no presídio com maconha, dentro de sua genitália, a qual seria 

supostamente entregue ao réu.

E a última ação penal, a qual tramita perante o r. juízo da 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, é resultado da Operação “Spot”, onde o acusado, por ter 

sido monitorado por um determinado período, foi denunciado pelos crimes 

de associação para o tráfico e tráfico de drogas; inclusive, é digno de 

nota ressaltar que o mesmo também se encontra preso preventivamente 

pelo referido processo.

 Logo, tais fatos ratificam com mais rigor a necessidade de manter 

decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração 

criminosa.

Nesse sentido, confira o seguinte arresto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE 

INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT – FUMUS COMISSI DELICTI 

DEVIDAMENTO DEMONSTRADO – ALEGADA CARÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – 

PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE APONTADO NO DECRETO 

CONSTRITIVO – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO PELA 

PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE E PELA 

GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – PACIENTE QUE ESTAVA EM 

GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA E VOLTOU A 

DELINQUIR – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS 

– EVIDENTE INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. À luz do rito célere conferido ao writ of habeas corpus, que não 

comporta qualquer incursão mais aprofundada no contexto probatório dos 

autos originários, resta inviável o acolhimento da tese de negativa de 

autoria [Enunciado n.º 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

nº. 101532/2015], a menos que reste inconteste nos autos a inocência do 

paciente, o que não é o caso.

2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pela 

prática de crimes dolosos é circunstância apta a evidenciar o risco 

concreto de reiteração delitiva e, com isso, justificar a segregação 

cautelar para garantia da ordem pública [TJMT, Enunciado orientativo nº 6, 

IUJ 101532/2015, j. 02-03-2017]. Ainda, em se tratando do crime de tráfico 

de drogas, a análise da quantidade/variedade da substância apreendida 

permite aquilatar a gravidade em concreto da conduta, fator apto a 

demonstrar a periculosidade real do agente e, via de consequência, o 

risco concreto que a sua liberdade ambulatorial representa para a ordem 

pública. Assim, não prospera a alegada carência de fundamentação 

idônea da decisão objurgada, porquanto exposta satisfatoriamente e com 

base em elementos dos autos a presença cumulativa do fumus comissi 

delicti e do periculum libertatis.

3. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, 

isoladamente considerada, não constitui fator garantidor da liberdade 

provisória, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto 

evidenciam a necessidade/adequação da custódia [decorrente da 

presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do 

CPP] e, consequentemente, a insuficiência da aplicação das medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP [Enunciado orientativo n.º 43, 

TJMT, IUJ 101532/2015], eis que o paciente estava em gozo de liberdade 

provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, e voltou a 

delinquir.
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4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (HC n° 

1007628-50.2017.811.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto 

Giraldelli, julgado em 23/08/2017)

 Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decreta a prisão preventiva 

do acusado MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO.

INTIME-SE a defesa do réu, via DJE, para apresentar seus memoriais 

finais.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 478685 Nr: 18496-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITTOR CAMPOS, JEFERT ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Poquiviqui de Oliveira - 

OAB:16601, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, RAFAEL 

GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22973/O

 Ante o exposto, comprovado o cumprimento integral da “possível” medida 

socioeducativa que seria imposta, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado JEFERT ODIL DA SILVA, em relação ao crime de porte de droga 

para uso próprio (art. 28, da Lei de Drogas). Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações devidas.Noutro 

giro, vejo que o réu VITTOR foi intimado, por edital (fl. 339), para se 

manifestar quanto ao seu interesse na restituição dos bens e valores 

apreendidos, contudo, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 

351.Desta forma, ante a ausência de interesse do réu VITTOR na 

restituição de seus bens e valores, DECRETO seus perdimentos em favor 

da União, sendo que em relação aos objetos, os mesmos deverão ser 

entregues ao CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante 

procederá a destruição.No que tange ao réu JEFERT, verifico às fls. 415, 

417 e 418 que todos os seus objetos e documentos lhe foram 

restituídos.Ademais, como o réu compareceu pessoalmente na secretaria 

desta Vara e à fls. 419 RATIFICOU o pedido de fl. 342 em que sua esposa 

informou o número da conta bancária em que o dinheiro apreendido nos 

autos deverá ser transferido, DETERMINO que se expeça o competente 

alvará de l iberação,  observando os dados que a l i 

constam.Desentranhe-se a guia de fl. 365 e encarte-a em seu respectivo 

processo (Código n° 327092).Diante da determinação supra, deixo de 

analisar o pedido de fls. 428/429.Comunique-se o r. juízo da 2ª Vara 

Criminal desta Comarca, informando-o sobre o teor da presente 

sentença.Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de 

praxe.Às providências necessárias. P.I.C.

 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

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado THIAGO MARTINS FERNANDES, 

portador do RG n. 13290240 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 

703.736.551-34, filiação: Sergio Augusto Fernandes e Enilda Marlene 

Martins Fernandes, data de nascimento: 20/07/1981, brasileiro, natural de 

Dourados/MS, residente à Rua Papa João XXIII, n. 683, Bairro Poção, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 

40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512381 Nr: 5060-15.2018.811.0042

 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): MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514245 Nr: 6771-55.2018.811.0042

 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): DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR os réus DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, brasileira, 

convivente, comerciante, natural de Leopoldina/MG, nascida em 

10/07/1990, filha de Lilian Mara Monteiro de Castro e Bernardina Barbosa 

de Castro, residente e domiciliado à Rua José Carlos Novelis, quadra 55, 

casa 01, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, LUCAS HENRIQUE DE 

OLIVEIRA, brasileiro, convivente, encanador hidráulico, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 21/04/1999, filho de Rosangela da Silva Oliveira, 

residente e domiciliado à Rua João Siqueira, quadra 17, quitinete 05, em 

Cuiabá/MT, e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA, brasileiro, convivente, 

comerciante, natural de Presidente Prudente/SP, nascido em 05/08/1994, 

filho de Ailton Barbosa e Maria Aparecida Bolognani , residente e 

domiciliado à Rua José Carlos Novelino, quadra 55, casa 01, bairro Novo 

Paraíso, em Cuiabá/MT nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e ainda artigo 180, do Código 

Penal Brasileiro, todos na forma do artigo 69, do referido Codex e 

ABSOLVÊ-LOS em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei 

10.826/03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 362985 Nr: 2263-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado FELIPE DA SILVA, filiação: Rosilene da Silva, 

data de nascimento: 25/11/1993, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua M5, Quadra 53, Casa 21, Bairro Parque Cuiabá, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor 

de FELIPE DA SILVA, filiação: Rosilene da Silva, data de nascimento: 

25/11/1993, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua M5, Quadra 

53, Casa 21, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO 

a pena de multa em 180 (cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, 

do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo 

valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código 

Penal.Procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos 

moldes do artigo 46 do Código Penal.Considerando que o condenado 

responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511060 Nr: 3712-59.2018.811.0042
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 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): ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO, 

portador do RG n. 2408973-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 

048.375.771-30, filiação: Oseias Aquino dos Santos e Maryan de Arruda 

Bastos, data de nascimento: 30/10/1997, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua Antônio Antero Paes de Barros, n. 725, Bairro Santa 

Izabel, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, 

da Lei n° 11.343/2006. (...), TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO, portador do RG n. 

2408973-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 048.375.771-30, filiação: 

Oseias Aquino dos Santos e Maryan de Arruda Bastos, data de 

nascimento: 30/10/1997, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 

Antônio Antero Paes de Barros, n. 725, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, 

no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. 

dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485686 Nr: 25347-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESKLLEY GOMES SALES, ALISON DANTAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WESKLLEY GOMES SALES, 

portador do RG n. 24364029 SEJUSP/MT, inscrito no CPF sob n. 

044.299.671-30, filiação: Nairon Pereira Sales e Maria Gomes Soares, data 

de nascimento: 01/07/1994, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à 

Rua Luiz Gonzaga, Quadra 11, Lote 09, Bairro Jardim Novo Colorado, em 

Cuiabá/MT e ALISON DANTAS DA SILVA, portador do RG n. 2316352 

SSP/MT, filiação: Joventino da Silva e Arlete Dantas da Silva, data de 

nascimento: 28/01/1994, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à 

Avenida Expedicionário Nelson Nunes, Quadra 08, Lote 29, Bairro Novo 

Colorado, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/2006.TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de ALISON DANTAS DA SILVA, portador do RG n. 2316352 

SSP/MT, filiação: Joventino da Silva e Arlete Dantas da Silva, data de 

nascimento: 28/01/1994, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à 

Avenida Expedicionário Nelson Nunes, Quadra 08, Lote 29, Bairro Novo 

Colorado, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos 

critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal 

c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.DISPOSIÇÕES COMUNS:Da sentença, intimem-se o Ministério 

Público, a defesa e os condenados, pessoalmente, indagando a estes 

sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a teor do 

artigo 1.421, caput, e parágrafo único da CNGCGJ/MT.Por fim, 

considerando que os acusados foram condenados em regime prisional 

inicialmente SEMIABERTO, REVOGO as condições impostas na audiência à 

fl. 235, para, inclusive, proceder-se a retirada de suas tornozeleiras 

eletrônicas. Oficie-se à Central de Monitoramento quanto ao teor desta 

decisão.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 540838 Nr: 32284-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBEIRO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13.422 OAB/MT

 Precatória n.º 32284-25.2018 ( Id. 540838 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição da 

VÍTIMA para o dia 08/10/2018, às 14h:20min.

 Int. a vítima.

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva e a data da 

designação da audiência.

Dê ciência ao representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 18 de Setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 302150 Nr: 19268-82.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 356384 Nr: 18310-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS ETC.

Manifeste-se o Ministério Público, no prazo de 5 dias, acerca dos pleitos 

constantes no item a) da peça de fls. 824/846.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 356384 Nr: 18310-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 21.3.2019, às 16h30min visando 

às oitivas das testemunhas arroladas pela defesa à fl. 340, bem como o 

interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 310 de 517



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 332007 Nr: 12440-02.2012.811.0042

 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): ARQUIMEDES FIGUEIREDO DIAS, CARLOS 

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 22.3.2019, às 13h30min visando 

à oitiva da testemunha arrolada pela defesa à fl. 264, bem como os 

interrogatórios dos réus.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123908 Nr: 10889-26.2008.811.0042

 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): ÁTILA WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031, 

Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 22.3.2019, às 15h visando à 

oitiva da testemunha de defesa 2° SGT BM Edivan Cassiano Borges (fl. 

488), bem como o interrogatório do réu.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 139520 Nr: 6605-38.2009.811.0042

 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): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 22.3.2019, às 16h visando às 

oitivas das testemunhas arroladas pela defesa à fl. 171, bem como o 

interrogatório do réu.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 135327 Nr: 2451-74.2009.811.0042

 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): ICG, GEM, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o réu Idoílio Campos Germinari devidamente intimado à 

fl. 387, não compareceu neste ato, com fulcro no art. 412 do CPPM, 

decreto sua revelia e nomeio a Defensoria Pública para proceder à sua 

defesa.

Abram-se vistas às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem se tem 

diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 341424 Nr: 1199-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO WILLIAN ASSUNÇÃO PEREIRA, 

WASHINGTON LUIS BATISTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

As defesa sai intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar se têm 

diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Às providências.

Decisão

N.º DO PROCESSO: 26201-90.2018.811.0042 – Código: 534484

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADOS: Ubiratan Pinto de Alencar Filho

 Wanderson Jose Saraiva

"VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de SD 

PM UBIRATAN PINTO DE ALENCAR e SD PM WANDERSON JOSÉ 

SARAIVA, para apurar a suposta prática do crime de lesão corporal em 

face das vítimas Júlio Cesar Souza Santos e José dos Santos, no dia 

14.12.2012, nesta Capital. À fl. 128, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade dos investigados em virtude da prescrição. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que a conduta dos 

policiais militares amolda-se, em tese, ao delito capitulado no art. 209 do 

Código Penal Militar (lesão corporal leve), crime apenado com detenção de 

3 meses a 1 ano. No entanto, do dia do fato (14.12.2012) até a presente 

data, transcorreram-se mais de 4 anos, lapso prescricional incidente 

sobre o delito em questão conforme exegese do art. 125, VI, do CPM. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos policiais militares 

SD PM UBIRATAN PINTO DE ALENCAR e SD PM WANDERSON JOSÉ 

SARAIVA, qualificados nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, 

IV, e 125, VI, ambos Código Penal Militar. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias. Às providências."

N.º DO PROCESSO: 17617-34.2018.811.0042 – Código: 525674

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADOS: Alessandro Paulo Amorim Silva

 Valmir Escobar Coimbra

 Adriana Arruda de Lima

"VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor do CB 

PM ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA, SD PM VALMIR ESCOBAR 

COIMBRA e SD PM ADRIANA ARRUDA DE LIMA, para apurar a suposta 

prática do crime de lesão corporal em face da vítima Adriano Piazza, no 

dia 24.12.2012, nesta Capital. À fl. 166, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade dos investigados em virtude da prescrição. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que a conduta dos 

policiais militares amolda-se, em tese, ao delito capitulado no art. 209 do 

Código Penal Militar (lesão corporal leve), crime apenado com detenção de 

3 meses a 1 ano. No entanto, do dia do fato (24.12.2012) até a presente 

data, transcorreram-se mais de 4 anos, lapso prescricional incidente 

sobre o delito em questão conforme exegese do art. 125, VI, do CPM. 
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Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos policiais militares 

CB PM ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA, SD PM VALMIR ESCOBAR 

COIMBRA e SD PM ADRIANA ARRUDA DE LIMA, qualificados nos autos, o 

que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 125, VI, ambos Código Penal 

Militar. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Às providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 445179 Nr: 22034-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUYTER PERDIGÃO NERIS, DEBORA MELO 

DE SOUZA, REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca 

das testemunhas faltantes, como requerido (ocorrência 02).

II – Desde já, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 14h00min para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório dos 

acusados.

III – Intime-se o procurador constituído da ré Débora Melo de Souza, para 

que confirme, em 05 (cinco) dias, se persiste a procuração para 

defendê-la em Juízo, importando o silêncio em negativa, devendo a 

Defensoria Pública continuar na assistência da citada ré.

IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535182 Nr: 26886-97.2018.811.0042

 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): RODRIGO FARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maize de Paula Santos Rosa 

- OAB:17857

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o advogado de defesa do 

acusado para, no prazo legal, apresentar sua defesa preliminar.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 428965 Nr: 4434-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13.445-E, PRISCILA 

FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Vistos.

Defiro o requerido à fl. 200, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias em relação ao ali informado.

Sem prejuízo, recebo o apelo de fl. 203, eis que tempestivo (fl. 204).

Intime-se a defesa para a apresentação das razões de apelação, no 

prazo de 08 (oito) dias.

Após, intime-se o Ministério Público para a apresentação de 

contrarrazões.

Por fim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 429224 Nr: 4702-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 Vistos.

Tempestivo o apelo interposto à fl. 175, conforme certidão de fl. 176, 

recebo-o.

Nos termos do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal, após a juntada 

aos autos do mandado de fl. 173 devidamente cumprido, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 502611 Nr: 41636-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO LOPES DO RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rildo Lopes do Rio, Cpf: 60237970244, Rg: 21009718 

SSP MT Filiação: Battle Labrea do Rio e Alexandrina Lopes, data de 

nascimento: 16/08/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

operador de máquinas, Endereço: Rua 23, Nº 03, Bairro: Porto, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Desse modo, RILDO LOPES DO RIO se encontra incurso 

no artigo 213, caput e no artigo 157, ambos do Código Penal, em concurso 

material.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro a cota ministerial de fl. 95. Cite-se por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado Rildo Lopes do Rio para 

responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade na qual 

poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive preliminares e arrolar 

testemunhas. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique e 

abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 431487 Nr: 7265-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS 

JUNIOR, PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado JOÃO FERNANDES DE 

SOUZA OAB/MT 5.721 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 24/01/2019, às 14:30 horas, nos autos em apreço
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 360310 Nr: 23035-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL HERRERO GHELARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Marcel Herrero Ghelardi, Cpf: 00053873106, Rg: 

428287529 SSP SP Filiação: Ademar Ghelardi e Cleide Herrero 

Mantovanelli Ghelardi, data de nascimento: 21/08/1983, brasileiro(a), 

natural de Osasco-SP, solteiro(a), professor/colegio dom joão d' lara, 

Endereço: Rua Diamantino,nº 04, Qdra 74,, Bairro: Cpa ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da sentença proferida às fls. 310/311.

Resumo da inicial:Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual 

denunciar MARCEL HERRERO GHELARDI, como incurso no art. 241-D do 

Estado da Criança e do Adolescente (em continuidade delitiva- art. 71 do 

Código Penal)

Decisão/Despacho:Diante do exposto e com fundamento no artigo 89, § 5° 

da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCEL 

HERRERO GHELARDI, devidamente qualificado nos autos.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527266 Nr: 19194-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a advogada KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES OAB/MT 23227/O da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 22/01/2019 às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527943 Nr: 19843-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

O JUNIOR - OAB:13555, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 195, redesigno a audiência (fl. 171) 

para o dia 24/10/2018 às 14h00min.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca dos 

endereços das testemunhas não localizadas.

Apresentados os endereços, expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 428965 Nr: 4434-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13.445-E, PRISCILA 

FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

PRISCILA FERREIRA GALENO OAB/MT 13.936 e MANOEL COSTA 

PARRIÃO OAB/MT 13.944, para que apresentem, no prazo de 08 (oito) 

dias, as razões do recurso de apelação.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 450696 Nr: 27761-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIRAN VINICIUS DE MORAES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES - 

OAB:14214

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação, para a defesa 

apresentar o endereço da testemunha, conforme determinado no 

despacho de fls. 156, e que diante disto deixei de expedir o mandado de 

intimação da testemunha.

 Graziela Cristiane Juchem

 Analista Judiciária

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 508705 Nr: 1532-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIEMA PEREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a parte requerida por 

meio de sua patrona para que no prazo legal manifeste nos presentes 

autos, conforme determinação de fls. 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 515933 Nr: 8341-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Ação Penal – 515933.

VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na resposta 

escrita não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 27/11/2018 às 15h00min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.
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Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 445028 Nr: 21877-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado PEDRO HENRIQUE 

DOS SANTOS SILVA, brasileiro, nascido em 24/06/1989, natural de 

Ourinhos/SP, filho Pedro Mendes da Silva e Vera Lúcia dos Santos Silva, 

residente e domiciliado na Rua Jacarandá Rosa, nº 9-B, quadra 10, bairro 

Jardim dos Ipês, nesta Capital, da imputação descrita no art. 129, §9º, do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e 

anotações de costume, inclusive com baixa no relatório estatístico.P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 24 de setembro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 418233 Nr: 23505-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 REJEITO a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o 

prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a decisão que 

recebeu a denúncia (fl. 47).2.Da Inépcia da InicialSustenta a defesa que a 

denúncia é inepta, pois expõe os fatos sem a demonstração de 

circunstâncias essenciais à sua compreensão.Ao ler atentamente a peça 

acusatória, verifica-se que a referida peça processual se mostra 

compreensível, clara e expõe os fatos delineando-os ao tipo penal 

previsto em lei, não havendo qualquer ofensa ao art. 41 do CPP, 

inexistindo, por conseguinte, qualquer óbice ao exercício do contraditório e 

ampla defesa.Nesse sentido:“Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME 

AMBIENTAL - ART. 54 DA LEI N. 9.605/98 - PRETENDIDO TRANCAMENTO 

DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - 

IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA QUE DESCREVE CONDUTA ATRIBUÍDA AO 

RÉU E QUE, EM TESE, É DOTADA DE TIPICIDADE PENAL APOIADA NO 

DOLO - AMPLA DEFESA PRESERVADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Por denúncia inepta deve-se 

entender aquela peça vestibular acusatória que não atende ao disposto no 

art. 41 do CPP, obstaculizando ao acusado o perfeito conhecimento dos 

fatos que lhe são imputados, e, por corolário lógico, o pleno exercício do 

direito de defesa. Se da leitura dos excertos contidos na denúncia 

constata-se que a narrativa do Ministério Público descreve conduta típica, 

presumidamente atribuída ao réu, via do elemento subjetivo (dolo), inviável 

o trancamento da ação penal.” (G.N.) (TJ/MT – 1ª Câmara Criminal – HC nº 

4594/12 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – Data Julgamento: 

06/03/2012).Desta forma, AFASTO a preliminar suscita pela 

Defesa.Destarte, superadas as preliminares arguidas, não havendo nos 

autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 27/11/2018 às 15h30min.Intimem-se o acusado, a vítima e as 

testemunhas arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 515027 Nr: 7484-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLES DRUMMOND 

SAMPAIO - OAB:25116/O

 Ação Penal - Id. 515027.

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de MARCELINO SEBASTIÃO ALVES DA SILVA pela prática, 

em tese, do delito de injúria racial em face da vítima Cesarina da Silva 

Taques.

A denúncia foi recebida em 03/05/2018 (fl. 32).

Apresentada resposta à acusação às fls. 41/48, oportunidade em que foi 

alegada preliminar de ausência de dolo específico, bem como a retratação 

da vítima, da qual se manifestou o Ministério Público às fls. 53/54.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

A defesa, em sede de resposta a acusação, alega que a vítima deseja se 

retratar do delito, em tese, praticado pelo denunciado, conforme 

declaração de fl. 49.

Ocorre que, o delito de injúria racial, previsto no art. 140, §3º do CP, 

apesar de se tratar de um delito de ação penal condicionada à 

representação da vítima, sua retratação deverá ocorrer antes do 

recebimento da denúncia.

Como no caso dos autos a denúncia já foi recebida em 03/05/2018, vindo 

somente em 05/07/2018 a ser juntado o pedido de retratação da vítima, 

não há mais como realizar a audiência prevista no art. 16 da Lei 

11.340/2006, razão pela qual, REJEITO referida preliminar.

Ademais, com relação a preliminar de ausência de dolo específico, 

entendo confundir com o mérito da causa, pelo que, postergo sua análise 

para o momento da prolação da sentença.

Dessa forma, não havendo mais matérias processuais a serem decididas, 

RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 27/11/2018 às 16h30min.

Intimem-se a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 533778 Nr: 25524-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT/3.963-, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 20.170, 

DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4.336-A, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:MT/5073, 

MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

As informações solicitadas por meio da decisão proferida nos autos do 

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010550-30.2018.8.11.0000 (fls. 

80/82), foram prestadas por meio do Ofício n.º 078/2018/GAB/1VEVDFM, 

cuja cópia segue em frente.

 Por não ter sido o réu intimado para o comparecimento na audiência de 

tentativa de conciliação, designada para o dia 28.09.2018 (certidão de fls. 

56), promovo a retirada da mesma de pauta e determino a intimação da 

autora para se manifestar sobre a certidão negativa de fls. 56, requerendo 

o que entender de direito.

 Em razão do indeferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, 

cumpra-se, integralmente a decisão de fls. 46/47, remetendo-se os autos 

à Equipe Multidisciplinar deste Juízo, para realizar do estudo da forma 
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determinada.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 497434 Nr: 36571-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA FARIA, LDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de “Cumprimento de Sentença”, formulado por 

SILVANA FARIA, em desfavor de MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO, 

pretendendo o recebimento de prestação alimentícia devida a seu filho, na 

qual, a exequente veio por meio da petição de fls. 38, requerer a 

desistência da ação, em razão de ter sido proferido acórdão que anulou a 

sentença que ora se pretende executar.

 De fato, pretendia a exequente o cumprimento da sentença proferida nos 

autos da “Ação de Dissolução de Sociedade de Fato n.º 

4808-61.2008.811.0042” (código: 118271) que, após a interposição de 

recurso de apelação, foi anulada, retornando os autos a esta instância 

para a realização de audiência de instrução.

 Diante disto e considerando que o executado ainda não foi intimado na 

presente ação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em 

consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, devendo, 

no entanto, esta condenação ficar suspensa, em razão dos benefícios da 

assistência jurídica gratuita a ela concedidos por meio da decisão de fls. 

27.

 Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436563 Nr: 12875-34.2016.811.0042

 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: ANA FLÁVIA TAGLIARI AQUINO, CAMILA 

CAMPAGNOLI TAGLIARI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

UNIJURIS - UNIC - OAB:6199MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 VISTOS

Por ter sido encerrada a instrução processual na Ação Penal n.º 

10371-55.2016.811.0042 (código: 434298), com a prolação de sentença 

juntada às fls. 167/177, determino o regular andamento do feito.

Por ter a prova oral produzida nos referidos autos pertinência com o 

objeto da presente ação e por ter sido produzida em observância ao 

contraditório e a ampla defesa, conforme autoriza o artigo 372 do Código 

de Processo Civil , admito a sua utilização nestes autos.

Assim, determino que o Sr. Gestor Judicial efetue cópia da prova 

testemunhal produzida na Ação Penal n.º 10371-55.2016.811.0042 

(código: 434298), juntando aos presentes autos.

 Com a juntada aos autos, intimem-se as partes para, querendo, sobre ela 

se manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, complementando os 

memoriais finais apresentados.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

tendo em vista a existência de interesses de menor, colha-se o parecer da 

representante do Ministério Público.

Após, renove-me à conclusão para a prolação de sentença.

 Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435666 Nr: 11907-04.2016.811.0042

 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: CCTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa C. Passare - 

OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:

 VISTOS

Por ter sido encerrada a instrução processual na Ação Penal n.º 

10371-55.2016.811.0042 (código: 434298), com a prolação de sentença 

juntada às fls. 620/630, determino o regular andamento do feito.

Por ter a prova oral produzida nos referidos autos pertinência com o 

objeto da presente ação e por ter sido produzida em observância ao 

contraditório e a ampla defesa, conforme autoriza o artigo 372 do Código 

de Processo Civil , admito a sua utilização nestes autos.

Assim, determino que o Sr. Gestor Judicial efetue cópia da prova 

testemunhal produzida na Ação Penal n.º 10371-55.2016.811.0042 

(código: 434298), juntando aos presentes autos.

 Com a juntada aos autos, intimem-se as partes para, querendo, sobre ela 

se manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, complementando os 

memoriais finais apresentados.

 Em igual prazo, faculto à autora, manifestar-se sobre os documentos 

juntados com as razões finais apresentadas pelo réu (fls. 572/613)

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para a prolação de sentença.

 Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 24 de setembro 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 Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 535214 Nr: 26917-20.2018.811.0042

 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: VFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

SILVA - OAB:5901-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conclusos para análise do pedido liminar.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110204 Nr: 2154-86.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DQP, LBMDQP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO MENDES 

DE QUEIROZ - OAB:64604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:1)Intime-se, valendo-se 

dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado para que disponibilize no PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, 12 (doze) Latas da Formula de Aminoácidos Neocate 

LCP, por tempo indeterminado, nos termos da prescrição médica, em favor 

da criança Davi Queiroz Poletto, conforme prescrição médica contida nos 

autos;2) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, diligencie o Sr. Gestor, em 

contato com o responsável da criança, visando obter informações quanto 

ao fornecimento do medicamento pelos Requeridos, e em caso negativo, 

intime-se o advogado constituído para requerer o que entender de 

direito;3)Publique-se a presente decisão para ciência das advogadas 

constituídas Adriana Cervi OAB/MT 14.020 e Rosana Dias Souza Oliveira 

OAB/MT 16.104;4)Pede-se novo relatório Médico do Quadro Clinico do 

paciente, curva de crescimento e recordatório alimentar, conforme pedido 

pelo NAT (FLS.71), para que seja emitido o parecer,5)Após, cumpridas as 

diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cita-se 

o Requerido Estado de Mato Grosso , enviando os Autos com carga à 

Procuradoria Geral do Estado, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, 

para que, caso queira, conteste a ação;5) Deixo de designar audiência de 

conciliação por se tratar de direito indisponível;6) Expeça-se o necessário, 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 112293 Nr: 3855-82.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste juízo para processar 

e julgar o presente feito, prejudicada, como é óbvio, a análise do 

requerimento de liminar nesta sede, e DETERMINO a remessa dos autos ao 

Juízo da Vara Criminal, com fulcro no art. 148, do ECA e, art. 42, art. 44 e 

art. 64, § 3ª, todos do CPC.Comuniquem-se à Impetrante e o Paciente, os 

termos desta decisão.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.Jorge Alexandre Martins 

FerreiraJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 3462-60.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thomaz Hudson da Silva 

Kobi - OAB:18.086

 Concedo o prazo sucessivo de 03 (três) dias para apresentação de 

memoriais a defesa

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 130807 Nr: 4826-70.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Henrique Castro Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) das vítimas Dra. Stephanie Raquel de Castro Cordovez, 

OAB/MT 20.956-B e Advogado do Autor dos Fatos Dr. Geraldo Martins 

Matos, OAB/MT 7.631 da audiência preliminar designada para o dia 

17.10.2018 às 08:00h, processo: 130807, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128837 Nr: 2942-06.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Helui Calongas Ali Dahrouge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lima Grunwald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helui Calongas Ali Dahrouge - 

OAB:4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) e vítima Dr(a). Helui Calongas Ali Dahrouge, OAB/MT 

4300, da audiência preliminar designada para o dia 31.10.2018 às 12:30h, 

processo: 128837, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35504 Nr: 2365-02.2017.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leandro Ferreira dos Santos, 

Edison da Conceição Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Augusto Soares de 

Siqueira - OAB:15570

 Nos termos do Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o reclamado 

por meio do defensor constituído conforme termo de audiência de fl. 11 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento do 

acordado em audiência de conciliação.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001419-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Extrai-se do termo de audiência de conciliação que 
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nenhuma das partes compareceu a sessão. Contudo, a parte autora pediu 

dispensa em razão do seu estado de saúde. No caso, não se identifica 

qualquer prejuízo ao ato já que os réus não compareceram à sessão 

conciliatória. Deve-se adotar a interpretação da norma sem olvidar da 

instrumentalidade do processo. Deixa-se de aplicar penalidade pela 

contumácia ante ausência de prejuízo para o ato, e determina-se o 

prosseguimento do feito. Intimem-se as partes para informarem acerca do 

cumprimento da tutela de urgência deferida, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO RAIMUNDO PERES (REQUERENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 229.542.951-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES o pedidos 

iniciais para DECLARAR o direito da parte autora ao desconto da 

contribuição previdenciária apenas sobre os valores que superem o dobro 

do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social e 

CONDENAR os requeridos a restituirem os respectivos valores, inclusive 

sobre o 13º salário, 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, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC. Para fins de apuração do valor a parte autora deve 

trazer aos autos os demonstrativos do crédito nos exatos termos da 

sentença. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto 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: 0504020-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 4.972,33 (quatro mil novecentos e setenta e 

dois reais e trinta e três centavos). 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. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 14 de agosto 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: 1002039-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA DE CAMPOS PINTO (ADVOGADO(A))

LENITA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de reclamação proposta 

por pessoa física contra pessoa jurídica de direito privado. O processo foi 

dirigido ao juízo cível e erroneamente distribuído a este juizado fazendário. 

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

amparo no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para DECLARAR a inexigibilidade de desconto da contribuição 

previdenciária incidente sobre a quantia percebida por exercício de cargo 

em comissão/função gratificada e CONDENAR os requeridos na obrigação 

de não fazer consistente em abster-se de efetuar descontos desta 

natureza, bem como restituir à parte autora os valores descontados a 

maior a título de contribuição previdenciária do cargo em comissão/função 

gratificada “COMPL/ LEI 9049/2008” referente ao período de janeiro de 

2013 a janeiro de 2018; considerando-se as fichas financeiras 

apresentadas, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 31 

de agosto 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: 1001851-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI (ADVOGADO(A))

EVERTON SIQUEIRA CARMONA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.W. INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o 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: 1002443-28.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BARBIERI (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE ALBA (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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 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 pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de agosto 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: 1001891-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIELETRONICOSEVELINELETRONIC (REQUERIDO)

CARLOS HOLANDA FLORÊNCIO E SILVA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

CARLOS ALEXANDRE BRITES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

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

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1001899-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (ADVOGADO(A))

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o 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: 1001962-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA CAMARA SANTANA (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDROSO DE MENEZES (REQUERENTE)

ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

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

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1002084-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAUCIDIO DE AMORIM PINTO (REQUERENTE)

ANDERSON ROSSINI PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

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

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 
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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: 1002694-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

DIOGO TENUTA SANCHEZ (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, REJEITAM-SE as preliminares 

invocadas, e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial, para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a título de danos 

materiais o valor de R$ 1.033,68 (um mil trinta e três reais e sessenta e 

oito centavos), 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, de correção monetária, pelo mesmo 

índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do evento 

danoso ou efetivo prejuízo. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Preclusa a 

via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, 29 deagosto 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: 0505244-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$14.717,59 (quatorze mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e 

nove centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por 

cento) no valor R$1.471,76 (hum mil quatrocentos e setenta e um reais e 

setenta e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário.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 MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza 

Leiga. SENTENÇA. Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 22 de 

setembro 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: 1002883-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO (ADVOGADO(A))

CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE NOGUEIRA PONTE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLNIZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência 

detemina-se a remessa para distribuição a uma das varas da Fazenda 

Pública da Capital. JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 

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 do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de agosto 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: 1002688-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial. De consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 

de setembro 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: 0505099-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER (ADVOGADO(A))

ALZIRA PANIAGO MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 4.759,30 (quatro mil setecentos e cinquenta e 

nove reais e trinta centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, 

em relação aos honorários. 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. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 
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requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de agosto 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: 1036622-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO (ADVOGADO(A))

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016434-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELITA HONORIA DE JESUS GONCALVES OAB - 329.511.161-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Por todo o exposto, considerando intransmissível a ação 

por disposição legal, com amparo no artigo 485, inciso IX, do CPC/2015, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito. 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. Decorrido o prazo recursal 

sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto 

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: 1001037-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE MOURA (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: “(...)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. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de agosto 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: 1002755-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLADEMIR JACO DA ROCHA (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para declarar o direito a averbação do tempo de 

serviço militar e DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso que proceda na 

ficha funcional do autor a averbação do lapso de 01 (um) ano 00 (zero) 

mês e 00 (zero) dia, referente ao período de 30/01/1984 até 29/01/1985, 

de GLADEMIR JACO DA ROCHA, conforme dados constantes no 

Certificado de Reservista id. 10219682, por consequencia EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto 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: 1002932-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO PERES BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada: (1) a pagar, a título de dano material o valor de R$ 3.700,00 

(três mil e setecentos reais), 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, de correção monetária, 

pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir 

do desembolso; (2) a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), 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, do arbitramento, e, de correção monetária, 
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até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da citação. E, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. 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. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de agosto 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: 0506050-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL (ADVOGADO(A))

ELVIRA AQUINO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EVALDO RITZMANN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO CUIABÁ , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - MT5060/O-O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 09:10 , no endereço: Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Processo: 0506050-14.2014.8.11.0001; Valor causa: $15,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELVIRA AQUINO BRAGA DESPACHO Numero do Processo: 

0506050-14.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELVIRA AQUINO BRAGA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em que pese a 

ausência de cumprimento pela parte autora do despacho de id 7245328, 

por meio do qual se determinou a juntada de documento, o que implica no 

valoração da prova segundo as regras próprias de distribuição do ônus 

probatório, verifica-se que não houve a regular citação do segundo 

requerido, o qual embora arrolado na petição inicial não se encontra 

cadastrado no sistema PJe. Dessa forma, atualize a secretaria o polo 

passivo da ação no PJE, incluindo o segundo réu indicado na peça de 

ingresso, designe-se sessão conciliatória e cite-se, com as advertências 

da Lei 9.099/95, o requerido Pedro Ivan Ritzmann. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 25 

de setembro 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: 1001557-63.2016.8.11.0001; Valor causa: $1,445.76; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VICTOR HUGO DE 

OLIVEIRA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPACHO Numero do Processo: 1001557-63.2016.8.11.0001 

REQUERENTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MARQUES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. HOMOLOGA-SE a desistência do 

recurso inominado interposto no Id. 12498103. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002324-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 06/12/2018, Hora: 09:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002326-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 06/12/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002327-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON LUIZ DOMINGOS (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 06/12/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (REQUERENTE)

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:06/12/2018, Hora:09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002329-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BISPO ROCHA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 06/12/2018, Hora: 10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000891-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO BRANDAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000891-91.2018.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO ROBERTO BRANDAO 

RODRIGUES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 

13718506) que a parte autora PAULO ROBERTO BRANDAO RODRIGUES 

não compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora PAULO ROBERTO BRANDAO RODRIGUES à audiência de 

conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamentos das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada no sistema PJe. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001181-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERONICO APRINIO DA LUZ (REQUERENTE)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALLINE LOPES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001181-09.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE VERONICO APRINIO DA 

LUZ REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14207076) 

que a parte autora JOSE VERONICO APRINIO DA LUZ não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora JOSE 

VERONICO APRINIO DA LUZ à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamentos das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (REQUERENTE)

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000758-49.2018.8.11.0001. REQUERENTE: GLORIA ALICE FERREIRA 

BERTOLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 15214192) 

que a parte autora GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 
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no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora GLORIA 

ALICE FERREIRA BERTOLI à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 

c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada 

no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001248-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara (ADVOGADO(A))

CHARLISTON SIMONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001248-71.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CHARLISTON SIMONI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14460918) 

que a parte autora CHARLISTON SIMONI não compareceu à sessão de 

conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

CHARLISTON SIMONI à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada 

no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003451-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (REQUERENTE)

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003451-40.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MICHELLE ALVES DONEGA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 13605360) 

que a parte autora MICHELLE ALVES DONEGA não compareceu à sessão 

de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

MICHELLE ALVES DONEGA à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamentos das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000418-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JOANA LIMA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000418-08.2018.8.11.0001. REQUERENTE: LAUBERTO FERREIRA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 13651508) 

que a parte autora LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO não 

compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO à audiência de 

conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamentos das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada no sistema PJe. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRINEU DE FARIA (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000788-84.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ANTONIO IRINEU DE FARIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14774047) 

que a parte autora ANTONIO IRINEU DE FARIA não compareceu à sessão 

de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora ANTONIO 

IRINEU DE FARIA à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da 

Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das custas 

processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada no 

sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000796-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

LENINE DA CONCEICAO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000796-61.2018.8.11.0001. REQUERENTE: LENINE DA CONCEICAO E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14774478) 

que a parte autora LENINE DA CONCEICAO E SILVA não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora LENINE 

DA CONCEICAO E SILVA à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 

c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada 

no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ESMAEL GREGORIO DE AQUINO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DE SOUSA FREIRAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000486-55.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ESMAEL GREGORIO DE 

AQUINO, JOAO CARLOS DE SOUSA FREIRAS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto 

no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de 

Audiência (ID 13956528) que a parte autora ESMAEL GREGORIO DE 

AQUINO e JOAO CARLOS DE SOUSA FREIRAS não compareceram à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora ESMAEL 

GREGORIO DE AQUINO e JOAO CARLOS DE SOUSA FREIRAS à audiência 

de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamentos das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada no sistema PJe. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO GARCIA DUARTE (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000945-57.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CESAR AUGUSTO GARCIA 

DUARTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14866683) 

que a parte autora CESAR AUGUSTO GARCIA DUARTE não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora CESAR 
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AUGUSTO GARCIA DUARTE à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamentos das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001215-81.2018.8.11.0001. REQUERENTE: KAROLAYNE ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14915697) 

que a parte autora KAROLAYNE ALVES FERREIRA não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

KAROLAYNE ALVES FERREIRA à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamentos das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000036-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

HIRAM FRANCISCO BIEMBENGUT (REQUERENTE)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000036-15.2018.8.11.0001. REQUERENTE: HIRAM FRANCISCO 

BIEMBENGUT REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14079116) 

que a parte autora HIRAM FRANCISCO BIEMBENGUT não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora HIRAM 

FRANCISCO BIEMBENGUT à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 

c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada 

no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003032-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MED FISIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 

HOSPITALAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEZIA FAUSTINO DA COSTA MIRANDA OAB - 427.817.011-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003032-20.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MED FISIO COMERCIO DE 

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME 

REPRESENTANTE: QUEZIA FAUSTINO DA COSTA MIRANDA EXECUTADO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório dispensado por 

força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Extrai-se do Termo de Audiência (ID 15065693) que a parte autora MED 

FISIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 

HOSPITALAR LTDA - ME não compareceu à sessão de conciliação. É 

cediço que no sistema dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal 

da parte autora à audiência é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da 

Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para o seu descumprimento é a 

extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais 

Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O 

Enunciado 01 da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, 

sanção pela contumácia, conforme o convencionado no Enunciado 

FONAJE 28 no sentido de que “Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.”. Nos Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, 

quais sejam, naquelas que a própria lei confere a possibilidade de 

dispensa da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à 

ausência da parte autora MED FISIO COMERCIO DE PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME à audiência de 

conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamentos das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada no sistema PJe. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ARIZON VASCONCELOS LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 325 de 517



FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000777-55.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ARIZON VASCONCELOS LUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 14334544) 

que a parte autora ARIZON VASCONCELOS LUZ não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora ARIZON 

VASCONCELOS LUZ à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada 

no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003244-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARLICY MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003244-41.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARLICY MOREIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 13957093) 

que a parte autora MARLICY MOREIRA não compareceu à sessão de 

conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora MARLICY 

MOREIRA à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 

12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das custas 

processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada no 

sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002311-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

HELLEN HELLAN BRANDONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002311-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO CESAR LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA que a parte autora LEANDRO CESAR LOPES 

promove em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. É o sucinto relatório. 

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência para 

processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa jurídica de direito BANCO BRADESCO S.A não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

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

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO: 5351-35.2018.811.0003

Fase Recursal

Recorrente: Adriana Amélia Trindade Dos Santos Ogawa

Trata-se de interposição recursal que cinge-se aos itens 6.1.1 e 6.1.2 do 

Edital 18/2018-DF que dispõe:

"6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos".

No presente caso, no período de inscrição do processo seletivo, a 

candidata juntou documentos comprovando 09 (nove) meses no serviço 

público, sendo que no item 6.1.1 do Edital 18/2018-DF ficou evidenciado 

que seria atribuído 1 (um) ponto para cada ano de exercício, ou seja, não 

atingiu o período mínimo exigido.

Comprovou, ainda, ter laborado na iniciativa privada por 03 (três) meses, 

no cargo de psicóloga, sendo que o item 6.1.2.1 do referido Edital, dispõe 

que: "o tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderia ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2", que 

também prevê cada ano de exercício, o que acrescido aos 09 (nove) 

meses no serviço público, resultou na somatória de 01 (um) ano, 

perfazendo a nota 0,6 (seis décimos).

 Quanto ao período laborado na empresa AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda (03/12/2007 a 23/12/2012), deve ser consignado que no 

período de inscrições do processo seletivo, a recorrente juntou cópia da 

Carteira de Trabalho noticiando o registro do cargo de Analista de 

Recursos Humanos, e posteriormente, em sede de recurso, apresentou 

declaração da referida empresa que teria ocupado o cargo de Analista 

Recrutamento Seleção II, porém, não restou demonstrado efetivamente 

que seria função privativa de psicóloga.

 Com essas considerações, a Comissão mantém inalterado o resultado 
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final de classificação dos candidatos habilitados, indeferindo o recurso 

impetrado pela candidata Adriana Amélia Trindade dos Santos Ogawa.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Presidente da Comissão de Apoio

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430545 Nr: 12420-36.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP

 CERTIFICO que a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 564,49 ( Guia de Recolhimento 

nº 79838.303.09.2018-0), conforme comprovantes de fls.322/325, 

encaminhada pelo PEA através do Doc. 906211 em 10/09/2018 e até a 

presente data NÃO foi comprovado nos autos o pagamento das custas 

referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 152,86, devidamente 

intimada pelo DJE nº10326 em 29/08/2018 (fls.111), o qual INTIMO o Douto 

Procurador da parte requerida, para que comprove nos autos, no prazo de 

05(cinco) dias, após decorrido o prazo, será encaminhado ao Cartório do 

Distribuidor para a devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da 

Distribuição, conforme disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, 

após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809607 Nr: 17811-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON GONÇALVES DE JESUS, TAISE CAROLINE 

PRADELA ALVES DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA A DE 

ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIFICO que, foi efetuado o pagamento das Custas Judiciais e Taxa 

Judiciária no valor de R$465,39 , conforme comprovante de fls.144/145, e 

até a presente data NÃO foi efetuado pela parte Requerida o pagamento 

das custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 60,22(valor 

atualizado), devidamente intimada pelo DJE nº 10230 em 05/04/2018 

(fls.137),sendo assim, INFORMO ao Cartório do Distribuidor, que seja 

procedida a devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da 

Distribuição, conforme disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, 

após arquivado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806672 Nr: 16932-52.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

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

OAB:SP/209.551

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 145/149, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756805 Nr: 11377-88.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA PORTO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO, 

ANTONIO PIMENTEL DA SILVA, HAROLDO PINTO, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, MARCO ANTONIO ALVES, ARTHUR DE 

LIMA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORBINIANO AMARAL NETTO 

- OAB:87065, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, MARCINO 

FERREIRA - OAB:12485/MT, MARCINO FERREIRA - OAB:OAB/MT12485, 

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Intimação do advogado do requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 204/205 da defensoria 

pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700046 Nr: 8018-38.2011.811.0003

 AÇÃO: 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): IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto ao cálculo atualizado de fls. 279/281

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821424 Nr: 3390-30.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP128.341

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708096 Nr: 2930-82.2012.811.0003

 AÇÃO: 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): MARCOS ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro VILA UNIÃO 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 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816486 Nr: 1738-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro DISTRITO INDUSTRIAL 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.: 743807 Nr: 4265-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 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.: 808166 Nr: 17380-25.2015.811.0003

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO PEDRO DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 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.: 9300 Nr: 932-17.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TRESSO, ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS

 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: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro VILA AURORA 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.: 717475 Nr: 12914-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto à manifestação da defensoria pública de fls. 170/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 901129 Nr: 5614-67.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALTINA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - 

BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYKELLER DE MELLO - 

OAB:OAB336.677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5614-67/2018

Ação: Ordinária

 Autor: Izaltina de Castro.

Réu: Banco Bradesco Financiamentos – Banco Finasa BMC S/A.

Vistos, etc.

IZALTINA DE CASTRO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Ordinária” em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS – BANCO FINASA 

BMC S/A, sociedade de economia mista.

Que distribuíra a presente ação em 10.07.2018 de forma física, sendo 

determinado à (fl.24) a correta distribuição, via PJe.

 É o relatório necessário.

D E C I D O:

É sabido que na Comarca de Rondonópolis – MT, os feitos gerais cíveis 

deverão distribuídos via PJe, devidamente intimada a proceder a correta 

distribuição; a parte autora não comprovara a correta distribuição, em 

conformidade com a certidão de (fl.26).

Assim, configurada está a inadequação da via eleita pela autora.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado IZALTINA DE CASTRO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS – BANCO FINASA BMC S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, com fulcro art. 485, IV e no art. 321, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que indefiro a petição inicial.

Custas pela parte autora.

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ.

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 17 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 904508 Nr: 6698-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARINHO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

ROMARIO ALMEIDA FREIRE - OAB:24634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6698-06/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Lucas Marinho Fernandes.

Embargado: Ana Paula dos Santos.

Vistos, etc.

LUCAS MARINHO FERNANDES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Embargos de Terceiro” em desfavor 

de ANA PAULA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Intime-se a parte embargante, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o disposto no artigo 677 do 

Código de Processo Civil – especificamente o rol de testemunhas –, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos.

Intimem-se e cumpra-se.

Roo-MT, 14 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 904099 Nr: 6575-08.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6575-08/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Luzeni de Jesus.

Embargado: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Vistos, etc.

LUZENI DE JESUS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação de Embargos de Terceiro” em desfavor de RONDON 

PLAZA SHOPPING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Intime-se a parte embargante, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o disposto no artigo 677 do 

Código de Processo Civil – especificamente o rol de testemunhas –, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos.

Intimem-se e cumpra-se.

Roo-MT, 14 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 901503 Nr: 5767-03.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELI FERNANDES DA SILVA, VALDELI FERNANDES 

DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIERLEY EURIPEDES DE SOUSA - 

OAB:141933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos de antecipação de 

tutela suplicados na inicial. Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 03 de dezembro de 2018, às 11:00, no CEJUSC. Recebo 

os embargos, para discussão, determinando a suspensão do processo 

principal, no que tange restrição de transferência do veículo Placa: 

LLL6528, descrito e caracterizado nos autos à (fl.05 – primeiro 

parágrafo), até ulteriores deliberações deste juízo (arts. 297, 300 e 678, 

CPC). Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC). Quando da 

citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, CPC. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450212 Nr: 5392-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISVAN ALVES DOS SANTOS

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

OAB:MT/3611-B, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 

OAB:MT/9643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15898/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5392-46/2011

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: José Dias da Silva.

Executado: Crisvan Alves dos Santos.

Vistos, etc.

Defiro o levantamento da importância constritada à (fl.276), mediante as 

cautelas de estilo.

Lado outro, considerando os documentos de (fls.307/312), hei por bem 

manter a assistência judiciária concedida ao executado (art. 98, CPC).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de (5) cinco dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito, decotando-se a importância constrita à 

(fl.276), bem como, excluindo-se do cálculo os honorários sucumbências, 

nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Aportando aos autos, vista a parte adversa para manifestação, no prazo 

legal (art.218, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Roo-MT, 14 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780878 Nr: 6543-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI ODETE TONIOLLI, JRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DA SILVA LARA - 

OAB:OAB/MT Nº 22.93, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6543-08/2015

Ação: Execução de Prestação Alimentícia

Exequente/menor: J. R. T.

Executada: Coder Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.317), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se.

Transcorrido o prazo vista ao Ministério Público, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 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.: 726891 Nr: 7802-09.2013.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de REGINALDO ALVES CIRINO, com 

qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância 

de R$ 56.687,62 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais, 

sessenta e dois centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a 

partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento.. 

Condeno-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito 

devidamente atualizado.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 junho de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415220 Nr: 10860-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA DE OLIVEIRA ZANCZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, YOKO 

YAMAMURA DE OLIVEIRA, MOVEIS MAN S/A, BENEDITO NAZARENO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 10860-93.2008

Ação: Usucapião

Autor: Maria Emilia de Oliveira Zanezeski

Réu: Reubel Indústria e Comércio Ltda

 Vistos, etc...

 Devidamente citado, por edital, não contestou o pedido, por isso, deve ser 

decretada a revelia e nomeado Curador Especial.

 Consoante se pode constatar, o pedido de citação por edital restou 

deferido, não sobrevindo contestação, por isso, deve ser decretada a 

revelia e nomeado curador especial, consoante a norma estabelecida no 

artigo 72 do Código de Processo Civil.

 A nomeação de curador especial é deferida àqueles que se encontrem 

nas situações enumeradas pelo art. 72, do CPC, estando entre eles o revel 

citado por edital.

 Tal exigência tem como objetivo resguardar os direitos do cidadão de 

acordo com o art. 5°, LV, que: "aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o direito ao 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes".

 Assim, com fulcro no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio como Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser 

intimado para apresentar defesa.

 Cumprida a determinação supra, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 24 de julho de 2017.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727937 Nr: 8780-83.2013.811.0003

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, VILSON 

MARTINS GOMES, MANOELINA DOS SANTOS GOMES, RONICLEI ALVES 

QUIRINO, SUELI DE ANDRADE VIEIRA, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 

IRMA DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS DE SOUZA, DIOGENES DE 

ABREU, MERITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Usucapião” promovida por MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, com 

qualificação nos autos, em desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEM 

HANZE, com qualificação nos autos, para declarar o domínio do 

promovente da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, 

tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do 

Código Civil. Esta sentença servirá de título para transcrição, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. Condeno 

o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, na 

forma do § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado para a transcrição, no Registro de Imóveis da 

Comarca, após arquive-se. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 

12/setembro/2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415220 Nr: 10860-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA DE OLIVEIRA ZANCZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, YOKO 

YAMAMURA DE OLIVEIRA, MOVEIS MAN S/A, BENEDITO NAZARENO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 
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aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Usucapião” promovida por MARIA EMILIA DE OLIVEIRA ZANEZESKI, com 

qualificação nos autos, em desfavor de REUBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, com qualificação nos autos, para declarar o domínio do promovente 

da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de 

conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código 

Civil. Esta sentença servirá de título para transcrição, oportunamente, no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. Condeno a ré no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento), sobre o valor dado à causa, na forma do § 2º, do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado para a transcrição, no Registro de Imóveis da Comarca, após 

arquive-se. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 10 de setembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007514-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SOUZA SERAFIM (AUTOR(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para no prazo legal impugnar a CONTESTAÇÃO ID 12827335

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006242-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (REQUERENTE)

LIMIRIO MARTINS SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MOREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

ROSILENE MOREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão Certifico que a Carta Precatória foi distribuída 

sem recolhimento e preparo das custas processuais, bem como sem o 

depósito da diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006209-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SOLEMAR AMARAL FAVRETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARIA DE PINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006209-49/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autor: Solemar Amaral Favretto. Réu: José Maria de Pinho. Vistos, etc. 

SOLEMAR AMARAL FAVRETTO, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de JOSÉ 

MARIA DE PINHO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

da presente Carta Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob 

pena de devolução sem cumprimento: a) mandato procuratório legível, eis 

que não aportara aos autos o referido documento, conforme determinam 

os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil; b) 

observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os termos 

do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006921-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DE PAULA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006921-39/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jaciara – 

MT Autor: Petrobrás Distribuidora S/A. Ré: Maria das Graças de Paula 

Borges. Vistos, etc. PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA BORGES, com qualificação 

nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória e seu 

aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução sem 

cumprimento: a) mandato procuratório legível, eis que não aportara aos 

autos o referido documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, 

e, 320 do Código de Processo Civil; b) observando-se, ainda, se a 

presente Carta Precatória cumpre os termos do Ofício Circular 

nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007124-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA (EXECUTADO)

CP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007124-98/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executados: CP Serviços Administrativos Ltda e 

Outro. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor CP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado e, SERGIO ROBERTO GUIMARÃES 

SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ , sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007428-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007428-97/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso. 

Executados: Distribuidora de Peças Automotivas Líder Ltda ME e Outro. 

Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO 

SUL DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 
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neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LÍDER LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado e, AMÉLIA APARECIDA DE ALMEIDA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, recolha 

as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do 

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ , sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007258-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO TAVARES LUZ (ADVOGADO(A))

VINICIUS LINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007258-28/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Vinícius Lins de 

Oliveira. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

VINÍCIUS LINS DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando documentos legíveis e 

indispensáveis à propositura da demanda (especificamente: documento 

que comprove a legitimidade ativa da autora para pleitear o eventual 

ressarcimento de valores – comprovante de pagamento, transferência 

e/ou prova mínima do vínculo entre as partes), eis que ausentes tais 

documentos nos autos, bem como, o de (fl.23 – correspondência ID 

15047452), uma vez que completamente e indispensável, nos termos do 

art.320, do CPC; b) esclarecendo os fatos narrados na peça vestibular, 

eis que ausente detalhes como os valores adimplidos, período de vínculo, 

dentre outros fatos, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007607-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO ALVES FEITOSA (RÉU)

RAIMUNDA RIBEIRO FEITOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENE RIBEIRO FEITOSA OAB - 086.331.826-61 (REPRESENTANTE)

CLEITON RIBEIRO FERREIRA OAB - 047.716.681-40 (REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA COELHO OAB - 946.117.501-91 

(REPRESENTANTE)

REINALDO RIBEIRO FEITOSA OAB - 035.881.291-70 (REPRESENTANTE)

JOSE DIVINO RIBEIRO FEITOSA OAB - 024.416.961-65 (REPRESENTANTE)

FRANCISCA MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 009.523.431-42 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007607-31/2018 Ação: Usucapião Especial Autor: Edson Rodrigues de 

Freitas. Réus: Edmundo Alves Feitosa e Outros. Vistos, etc. EDSON 

RODRIGUES DE FREITAS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Usucapião Especial” em desfavor de 

EDMUNDO ALVES FEITOSA e OUTROS , com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausentes documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial: a) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), eis que o documento de (fl.07 – correspondência ID 

14995550) encontra-se defasado e ausente a declaração de 

hipossuficiência nos autos; b) qualificando os confinantes de forma 

correta e integral (art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); 

d) ata notarial pelo tabelião, da qual depreenda-se o tempo da posse, 

antecessores e circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006939-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANGELO DE PAULO (AUTOR(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MARIA YONEZAWA (RÉU)

ANIZIO ASSIS BRAGA (RÉU)

BALTAZAR ANGELO DE PAULO (RÉU)

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006939-94/2017 Ação: Usucapião Autor: Ronaldo Ângelo de Paulo e 

Outro. Ré: Leticia Maria Yonezawa. Vistos, etc. RONALDO ÂNGELO DE 

PAULO e CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor 

de LETICIA MARIA YONEZAWA, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausentes documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial: a) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins); b) qualificando os confinantes de forma correta e integral 

(art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); c) acostando aos 

autos matrícula do imóvel usucapiendo, eis que a constante dos autos 

encontra-se desatualizada (16.08.2017), bem como, as matrículas dos 

imóveis lindeiros, eis que encontram-se ausentes nos autos (art. 320, 

CPC); d) ata notarial pelo tabelião, da qual depreenda-se o tempo da 

posse, antecessores e circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 

6.015/73). e) juntando as certidões negativas dos distribuidores da 

Comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente (art.320, CPC 

e art.216-A, Lei nº 6.015/73); Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006788-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

BERENICE MARIA BIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006788-94/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 
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Berenice Maria Bin. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc. 

BERENICE MARIA BIN, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor 

de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) carreando o 

documento indispensável à propositura da demanda (especificamente o 

comprovante de endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo 

em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência); b) juntando aos autos o boletim de ocorrência, comprobatório 

do nexo de causalidade (existência do acidente de trânsito), eis que o 

constante nos autos às (fls.03/04 – correspondência ID 14823369, 

fls.01/02) encontra-se completamente ilegível, em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 03 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804485 Nr: 16106-26.2015.811.0003

 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: MIRIÃ FERREIRA DE OLIVEIRA, VANDERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, 

ZENAIDE BELOME ARJONA, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, IVAN 

BASTOS DOS SANTOS, MANOEL ARJONA

 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, no prazo legal, acerca das informações de fls. 101 e acerca 

das correspondências devolvidas de fls. 104/106, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788247 Nr: 9532-84.2015.811.0003

 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: LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO FRANCISCO DE SOUZA, FUJIKO 

KAVAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697

 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 impugnar 

a Defesa por Negativa Geral de folhas nº 95/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786625 Nr: 8861-61.2015.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DALTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:1634, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:PR/70981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442290 Nr: 10958-10.2010.811.0003

 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: UDT SEMENTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENITO FELIX BATISTA, MARIA TEREZA 

DA MATA BATISTA, JOSE WELLINGTON VERAS, WALDEMAR 

RODRIGUES DE SOUZA, MARIA JOSEFA MOURA SANTOS, LUCIMAR 

FOLES VERAS, PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR, ILSON ANJOS DAS NEVES, 

EDMILSON OLIVEIRA ARAUJO, REINALDO ASSIS AGUIAR JUNIOR, 

ALCINO FERREIRA, IRACEMA CONCEICAO FERREIRA, ROSELAINE 

FUDIZACHO NEVES, FABIANA RODRIGUE DE FREITAS, VALDENIS 

BENEVIDES DA FONSECA, ADERLON ALMEIDA LIMA, JOAQUIM PEREIRA 

MACEDO, WAGNER BIASI, IDELVAN MENEZES DE ARAUJO, ANTONIO 

PEDRO BEZERRA, EDMAR PERES GONCALVES, ROSANGELA FREITAS 

BIASI, VAGNA BORGES DE OLIVEIRA PERES, DINA DO CARMO ALMEIDA, 

ADILZA SANTOS MENESES, ADILZA SANTOS MENESES, VERA LUCIA 

LUCAS DA FONSECA, ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO, ELENILDA 

ALVES BEZERRA, MARIA IZABEL FERREIRA, JUSCELINO MARTINS DE 

ANDRADE, WILSON ISRAEL SILVA, ANDRE AUGUSTO VAQUERO 

COBIANCHI, ROSANGELA MARCELA SOUZA, ANTONIO CUSTODIO DOS 

SANTOS, CLARSON GAIVA MARINO, NILTON COELHO DE OLIVEIRA, 

RICARDO MARQUES DE LIMA, LAZARO BARBOSA FERNANDES, JULIO 

CESAR VAQUERO COBIANCHI, IVANI MARIA GARCIA DE LIMA, EDLAMAR 

VENTURA DE OLIVEIRA, ROSINEY DE SOUZA FERNANDES, INEZ MARIA 

BROETO DOS SANTOS, GESSE OLIVEIRA ANDRADE, IVONETE ARAUJO 

LIMA ANDRADE, FABIANA BORGES MARINO, ESPOLIO DE MARIANO 

ALVES DA CRUZ, MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI 

COBIANCHI, SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI, MARIZETE MELO DE 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-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, no prazo legal, acerca da correspondência devolvida de fls. 

827, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434997 Nr: 3663-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN, JOSE 

ROBERTO MARTINS FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 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, no prazo de 5 (cinco) dias, o cálculo atualizado do débito, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito quanto ao saldo 

remanescente, conforme R. Decisão de fls. 183.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299024 Nr: 2036-24.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO ESTANISLAU DA SILVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODRIGUES SILVEIRA 

- OAB:6930/GO

 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 de 10 (dez) dias, acerca do petitório de fls. 276/283, 

conforme R. Decisão de fls. 283, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714740 Nr: 9972-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIVAN DE ASSIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-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, no prazo legal, acerca da certidão de fls. 71, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002864-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (AUTOR(A))

DANIELE CHAVES VALENTE GIMENEZ (AUTOR(A))

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MARIA VILA (RÉU)

DANIELE CHAVES VALENTE GIMENEZ (RÉU)

HERMES SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (RÉU)

RICARDO FREDERICO MULLLER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1002864-75.2018.8.11.0003; Valor causa: 

$30,000.00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES, DANIELE CHAVES 

VALENTE GIMENEZ Parte Ré: RÉU: HERMES SILVA DE OLIVEIRA, MAURO 

MARIA VILA, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES, DANIELE CHAVES 

VALENTE GIMENEZ, RICARDO FREDERICO MULLLER Pessoa(s) a ser(em) 

citadas CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. Data de Distribuição da Ação: 19/04/2018 

16:04:56. FINALIDADE: CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, todos em lugar incerto e 

não sabidos, para responder, querendo, à ação, no prazo legal. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião interposta por ALMIR 

MARCELO GIMENEZ GAONÇALVES e DANIELE CHAVES VALENTE 

GIMENEZ, contra HERMES SILVA DE OLIVEIRA, pleiteando seja julgado 

procedente o pedido para reconhecer e declarar o pedido de aquisição 

originária de usucapião do imóvel, e via de consequência, a propriedade 

da requerente. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel urbano – 

sem matricula registrada junto ao Cartório de Registro de Imóvel (CRI) local 

- conforme documento anexo, constituído pelo lote 14, da quadra 14 do 

Agrupamento 32, loteamento Bairro La Salle, nesta urbe, sito Travessa 

Santa Terezinha, nº 53, Bairro La Salle, inscrição municipal nº 614106 (BCI 

anexo), adquirido pelos autores em 16 de abril de 2002 do RGI de 

Rondonópolis-MT. DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ajuizada por ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES e 

DANIELE CHAVES VALENTE GIMENEZ em desfavor de HERMES SILVA DE 

OLIVEIRA, MAURO MARIA VILA e RICARDO FREDERICO MULLER, 

devidamente qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel descrito na 

inicial, que os requerentes alegam possuir, de forma mansa, ininterrupta e 

sem oposição, há mais de 16 (dezesseis) anos. Por meio da decisão de ID 

13160284, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no 

sentido de comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagamento 

das custas e despesas processuais. Por meio da petição de ID 13339354, 

a parte autora comprovou o recolhimento das custas processuais. Pois 

bem. De início, defiro o pedido constante na alínea "c" de ID 13339354, 

dispensando a citação dos autores desta demanda como confinantes do 

imóvel ali indicado, razão pela qual devem ser excluídos do polo passivo 

da lide. Por outro lado, não obstante a declaração acostada aos autos, 

faz-se necessária a intimação dos demais requeridos/confinantes, de 

modo que indefiro o pedido constante na alínea "b" de ID 13339354. No 

mais, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como os 

confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, no prazo de lei. Cumpra-se. Eu, José Carlos de 

Freitas, digitei. RONDONÓPOLIS, 25 de setembro de 2018 JOSE CARLOS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

SAMUEL TOSTA SILVERIO (AUTOR(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (RÉU)

MARCOS ROGERIO SCIOLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001066-50.2016 Ação: Cominatória c/c Pedido de Indenização Autor: 

Samuel Tosta Silvério. Réu: G10 Transportes Ltda. Vistos, etc. SAMUEL 

TOSTA SILVÉRIO, pessoa física com qualificação nos autos, devidamente 

representado pelo seu bastante procurador, ingressou com a presente 

ação em desfavor de G10 TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com qualificação nos autos. Devidamente citada, contestou o 

pedido, arguindo preliminar. Houve impugnação a defesa. Foi determinada 

a especificação das provas, e após veio-me os autos conclusos. D E C I D 

O: A preliminar de falta de interesse de agir, diante da alegada inexistência 

de saldo de frete a ser desbloqueado, se confunde com o próprio mérito 

da demanda, razão pela qual postergo sua análise para quando da 

prolação de sentença. Tendo em vista que após regularmente intimada a 

parte ré realizou o recolhimento das custas da peça de reconvenção (ID´s 

11157801, 11157823 e 11157826), recebo-a. Uma vez intimadas quanto 

as especificações e ônus das provas, bem como aos fatos 

controvertidos, manifestou a parte ré quanto ao seu interesse na 

audiência de instrução e julgamento, bem como deixou o autor seu prazo 

transcorrer in albis (ID 11521112). Para o desate da questão, e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, e 

ainda oportunizar as partes comprovarem os ônus que lhes incumbem, 

designo o dia 23 de outubro de 2018, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 24/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 2ª Vara Cível, em substituição legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 334 de 517



Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007603-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007603-91/2018 Ação: Anulação de Execução Extrajudicial Autor: 

Luciano Augusto Cavalcante de Oliveira. Réu: Banco Santander Brasil 

S/A. Vistos, etc. LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Anulação de Execução Extrajudicial” em desfavor de BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor 

que firmara Contrato de Alienação Fiduciária e Outras Avenças sob 

nº072185230001094 com o banco réu, conforme documento de (fls.), no 

importe de R$64.631,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um 

reais); que, o pagamento dar-se-ia mediante 300 (trezentas) parcelas 

iguais e sucessivas no importe de R$359,24 (trezentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e quatro centavos). Todavia, que se tornara inadimplente no 

período compreendido entre fevereiro/2018 a maio/2018; que, o autor 

tentara purgar a mora, conforme documento de (fls.74/75 – 

correspondência ID 15218943); que, o banco réu permanecera silente; 

que, até a presente data a consolidação da propriedade em favor do réu 

não fora registrada junto às margens da matrícula sob nº101.468 

(fls.57/59 – correspondência ID 15218790); que, soubera estar 

agendados os leilões para os dias 18.09.2018 e 02.10.2018. Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de que a) seja autorizado ao autor a realização da consignação da 

importância de R$4.108,43 (quatro mil, cento e oito reais quarenta e três 

centavos), a título de purgação da mora; b) o réu seja impedido de realizar 

os leilões designados para os dias 18.09.2018 e 02.10.2018, bem como, o 

autor seja manutenido na posse do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos, nos termos dos itens ‘1’ e ‘2’ de (fl.165 – correspondência ID 

15337763, fl.28). D E C I D O: Considerando o documento de (fls.28/29 – 

correspondência ID 15218697), 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 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 DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO 

GARANTIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. - Para a 

concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte 

comprove a probabilidade do direito reclamado bem como o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, 

do CPC/15 - Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela 

de urgência, deve ser deferida a suspensão de leilão extrajudicial de bem 

imóvel dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de 

empréstimo bancário.” (TJ-MG - AI: 10000170883409001 MG, Relator: Luiz 

Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 

03/04/2018) “Anulatória de Leilão Extrajudicial – Decisão indeferiu tutela 

provisória para manutenção da agravante na posse do bem imóvel, 

leiloado extrajudicialmente pela instituição financeira, nos termos da Lei 

9.514/97 - Possibilidade, porquanto a agravante nega ter sido intimada da 

data do leilão extrajudicial, sendo caso de manter-se a agravante na 

posse do imóvel por tratar-se de fato negativo, situação que acarreta a 

impossibilidade da produção de prova negativa – Presença dos requisitos 

do art. 300 do NCPC – Tutela de urgência concedida – Recurso provido.” 

(TJ-SP - AI: 21131073220168260000 SP 2113107-32.2016.8.26.0000, 

Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/08/2016, 13ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2016) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA MANUTENÇÃO DO DEVEDOR 

FIDUCIANTE NA POSSE DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO 

GRAU MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Apresentando-se, em cognição sumária, os requisitos essenciais para a 

concessão da tutela prevista no art. 273, do Código de Processo Civil, é 

de ser deferida a medida antecipatória.” (TJ-MS - AI: 

14108665320158120000 MS 1410866-53.2015.8.12.0000, Relator: Des. 

Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015) 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 (realização do leilão e consequente desocupação do imóvel), 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Assim, hei por 

bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de autorizar 

a consignação da importância de R$4.108,43 (quatro mil, cento e oito reais 

e quarenta e três centavos), conforme cálculo de (fl.39 – correspondência 

ID 15218707, fl.01) com a finalidade de purgação da mora nos moldes do 

§2º, art.26-A, da Lei nº9.514/97 e, via de consequência, suspender o 

leilão designado para o dia 02.10.2018, às 14:30 horas, mantendo o autor 

na posse do imóvel descrito e caracterizado nos autos (objeto da lide – 

matrícula nº101.468), até ulteriores deliberações deste juízo. Lado outro, 

condiciono o cumprimento da presente tutela provisória de urgência ao 

depósito da importância acima descrita, a qual deverá ser depositada na 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo-se 

o referido depósito ser comprovado nestes autos. Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2018, 

às 08:00 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. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

21 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003442-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NALIA JULIA DE LIMA (AUTOR(A))

ETERNO BORGES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (RÉU)

Outros Interessados:

Paulo Cisino Carlos dos Santos (CONFINANTES)

VICENTE ANTONIO DA SILVA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido no id. 15098578. Decorrido este prazo, fica desde já intimado 

para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007421-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUSSEIN NABIH DAOUD (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 
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LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007427-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LEMOS AJALA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS EPP (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que torno sem efeito a intimação id. 15528871 em razão de erro 

material, sendo certo que as citações deverão ser feitas por AR.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007806-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

MARIA VICENTINA FRANCISCO GARCIA (AUTOR(A))

CIDVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA (AUTOR(A))

DILCE DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

ZITA DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

LURDES ASSUNCAO BRAGA (AUTOR(A))

TALITA MORGANA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA CARNAUBA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVONE DOS SANTOS NEIVA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DA COSTA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ROSELI MALICE CARDOSO (AUTOR(A))

CARLOS FERREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

GELZAIR MAGALHAES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007806-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de 

ação de responsabilidade obrigacional com pedido de tramitação 

preferencial. As requerentes ZITA DUARTE E MARIA CARNAÚBA DOS 

SANTOS se dizem analfabetas e outorgaram procuração por instrumento 

particular. Nestas circunstâncias, sabe-se que o analfabeto é plenamente 

capaz para a vida civil, contudo para a prática de determinados atos ele 

está sujeito a obedecer a certas formalidades. Isso significa que para que 

um documento firmado por uma pessoa analfabeta tenha validade é 

necessário que o mesmo tenha sido firmado por meio de instrumento 

público, o que implica na presença obrigatória da parte perante o tabelião 

de cartório devidamente registrado. Washington de Barros Monteiro assim 

comenta o art.135, do CCB/1916, atual 221 do NCC: "Não têm valor jurídico 

as escrituras particulares assinadas a rogo. A assinatura não pode ser 

substituída pelo simples lançamento da impressão digital. O analfabeto, ou 

quem se encontre em situação de não poder assinar o nome, só por 

escritura pública, ou por intermédio de procurador bastante, pode contrair 

obrigação..." (in Curso de Direito Civil, Parte Geral, 10ªed. Saraiva, 1971). 

Neste sentido, sabe-se que a representação processual constitui o meio 

legal para que alguém possa agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a 

regularidade de representação da parte como pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para 

a parte postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, 

deve ser validamente representada por advogado regularmente 

constituído, sendo que tal defeito acarreta a nulidade do processo, a teor 

da regra expressa no artigo 13 do CPC. Humberto Theodoro Júnior 

esclarece que: "A capacidade de postulação em nosso sistema 

processual compete exclusivamente aos advogados, de modo que é 

obrigatória a representação da parte em juízo por advogado legalmente 

habilitado (art. 36). Trata-se de pressuposto processual, cuja 

inobservância conduz à nulidade do processo... Para que o advogado 

represente a parte no processo, há de estar investido de poderes 

adequados, que devem ser outorgados por mandato escrito, público ou 

particular (art. 38)" (Curso de Direito Processual Civil, I/100, 294). Dessa 

forma, intime as requerentes ZITA DUARTE E MARIA CARNAÚBA DOS 

SANTOS para promoverem a regularização processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Ainda, intime todos os requerentes, 

para que no mesmo prazo alhures mencionado traga aos autos, cópia da 

declaração do imposto de renda, CTPS ou comprovante de rendimento a 

fim de comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008253-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBERTO ROSSATTO (AUTOR(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007629-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA (REQUERENTE)

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007629-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 10.09.2018. Entretanto, o autor não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis – MT, 25 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005737-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000810-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000810-39.2018.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, observa-se que o pedido de informações do Malote Digital 

constante no Id. 15165292 é o mesmo já encaminhado e respondido por 

este juízo nos Id.’s 12929573, 12999959 e13025135. Assim, em razão da 

duplicidade dos documentos, não vislumbro a necessidade de prestar 

novas informações. Intime a autora para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 351, do 

CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 25 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004515-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004515-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008046-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ARAGAO SILVA (REQUERIDO)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008046-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Considerando o 

comparecimento espontâneo do requerido, aos autos, suprida está a 

citação (Id. 15410867). Dessa forma, intime o requerente para 

manifestação da petição e documentos constantes no Id. 15410879, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008072-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008072-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006397-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KOLLING (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DR. EDMAR PORTO 

SOUZA, PARA COMPARECER NESTA SECRETARIA PARA ASSINAR 

TERMO DE CAUÇÃO, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007719-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007719-97.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 337 de 517



mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Proceda a vinculação destes autos ao processo de 

número 1000326-24.2018.8.11.0003. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de setembro 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007727-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA (ADVOGADO(A))

LUIZ SILVA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007727-74.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de setembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007758-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007758-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 25 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007761-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007761-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727316 Nr: 8199-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Código Processo nº 727316

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos listado à fls. 125, vez 

que não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, requisitar 

informações junto a repartições públicas sobre endereço e/ou sobre a 

existência de bens dos requeridos. No caso, não se vislumbra qualquer 

excepcionalidade a autorizar tal atuação do Juízo.

No entanto, defiro o pedido de pesquisa pelo sistema Renajud, buscando a 

localização de bens em nome do devedor, efetuando o bloqueio da 

transferência dos veículos existentes.

 Restando frustrada a tentativa supra, defiro, desde já, a pesquisa por 

meio do sistema InfoJud para obtenção das declarações de Imposto de 

Renda dos executados, apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Vindo as informações, dê-se vista aos requerentes para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 437994 Nr: 6661-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DE FREITAS PACHECO, SILVIO JOSE 

PACHECO, CLEIDE DE FREITAS PACHECO (AUTO ELÉTRICA ESTRELA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Código Processo nº. 437994

Vistos etc.

 Defiro o pedido constante à fls. 170, para a pesquisa por meio do sistema 

InfoJud, apenas quanto à declaração de bens dos últimos 03 (três) anos 
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dos executados.

 Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se.

Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814951 Nr: 1194-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:OAB/MT 18.866, JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 814951.

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o e. TJMT não possui convênio com o Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), defiro, apenas, o pedido para 

obtenção das 03 (três) últimas declarações de Imposto de Renda da 

empresa executada, com a utilização do Sistema Infojud.

II – Em sendo a consulta positiva, as declarações obtidas deverão ser 

arquivadas em pasta própria junto à escrivania deste juízo.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 10 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804351 Nr: 16047-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BRUMATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 804351

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome do devedor, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado via ARMP e o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

III - Porventura reste infrutífera a tentativa proceda a pesquisa pelo 

sistema InfoJud para obtenção das declarações de Imposto de Renda do 

executado, apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas informações 

deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e sua consulta 

somente se dará em cartório, preservado o sigilo das informações.

IV - Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720331 Nr: 1375-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº. 720331.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 272 e determino uma vez 

mais, a pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de 

Imposto de Renda da executada apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista a credora.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445011 Nr: 193-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA OLIVEIRA DA MATA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE

 O credor comparece aos autos e requer a penhora na “boca do caixa” da 

executada (fls. 152/153).

No caso em exame, vê-se que o exequente esgotou todos os meios para 

a localização de bens em nome da devedora, vez que todas as tentativas 

restaram inexitosas.

Com isso, tem-se como cabível o pleito do credor, pois a referida penhora 

equivale a constrição em dinheiro, como prevê a jurisprudência que segue:

“Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência contra 

decisão que determinou a inclusão de terceira empresa, tida por filial da 

empresa agravante, no polo passivo da demanda, assim como a 

constrição de eventuais bens localizados em seu nome. Interposição de 

recurso pela empresa executada. Ausência de legitimidade e interesse 

recursal. Decisão que impôs gravame apenas a terceiro. Recurso não 

conhecido. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência 

contra decisão que determinou a penhora na "boca do caixa", até o limite 

do débito, primeiro em face da empresa incluída no polo passivo da 

demanda e depois em face da empresa agravante, caso a primeira 

diligência resulte infrutífera. Possibilidade. Constrição que corresponde à 

tradicional penhora em dinheiro. Artigo 835, inciso I do CPC/2015. 

Tentativas infrutíferas de localização de outros bens a serem penhorados. 

Execução que se dá no interesse do credor. Medida que, a despeito de 

excepcional, é a única que resta à satisfação do crédito. RECURSO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJ-SP, 

AI 22266643120158260000 SP 2226664-31.2015.8.26.0000, Relator José 

Roberto Furquim Cabella, 6ª Câmara de Direito Privado, julg. 02.12.2016, 

publ. 02.12.2016)”

Assim, defiro o pedido de penhora na boca do caixa da empresa 

executada, até o limite do débito exequendo (fls. 159-v), devendo o 

mandado ser cumprido no endereço declinado à fls. 152.

Efetivada a penhora, proceda o depósito da quantia junto a conta única do 

e. TJMT, desde que não seja totalmente irrisória.

Após, intime a devedora, pessoalmente via ARMP, para manifestar acerca 

da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714072 Nr: 9233-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - OAB:OAB/SP 

255.381-
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 714072.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 289 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda da executada apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista a credora.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403878 Nr: 17372-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAFJ, PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 Código nº. 403878.

 Vistos etc.

Ante a manifestação do requerente à fls. 186, proceda o desbloqueio dos 

veículos constantes à fls. 184, junto ao Sistema Renajud.

 Defiro uma vez mais, a pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das 

declarações de Imposto de Renda dos executados, referente os últimos 

03 (três) anos, cujas informações deverão ser arquivadas em pasta 

própria, certificando-se, e sua consulta somente se dará em cartório, 

preservado o sigilo das informações.

Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 94396 Nr: 6085-50.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE REGINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 94396.

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o e. TJMT não possui convênio com o Sistema 

ANOREG, defiro, apenas, o pedido para obtenção das 03 (três) últimas 

declarações de Imposto de Renda da executada, com a utilização do 

Sistema Infojud.

II – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008135-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEYA SOUZA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - 009.747.327-88 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008135-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo e determino a redistribuição do processo ao Juízo de uma das Varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, a qual é competente para 

processar e julgar o feito de execução de alimentos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008189-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008189-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o banco 

requerido se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob a alegação de que nunca entabulou qualquer contrato junto ao 

banco requerido. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. No caso em exame, a requerente alega que jamais 

efetuou qualquer negócio com o requerido. Nas ações declaratórias 

negativas, em que a parte autora alega a existência da relação jurídica, 

cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, 

uma vez que é totalmente impossível ao demandante fazer prova de fato 

negativo. O ônus da prova do fato constitutivo in casu não pode ser 

atribuído ao autor, já que a causa de pedir é justamente não haver o fato 

constitutivo. Assim, nas declaratórias negativas, ao réu é que se incumbe 

provar a existência da relação jurídica. Nesse Sentido: INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM VIRTUDE DA 

INEXISTÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ALEGA A RECLAMANTE 

QUE SEU NOME RESTOU INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE JAMAIS 

CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RECLAMADA. TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE 

JUNTO AO SCPC. (...) É EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA 

PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO 

ACARRETA EFEITOS PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA 

CIVIL, NÃO SÓ LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, 

MAS ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA 

IMAGEM IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. 

PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO 

ESCORREITO, UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER 

PUNITIVO DO INSTITUTO. (...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001601-22.2015.8.16.0090/0 - Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 06.11.2015) Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta 

demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante 

abalo de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência para 

determinar que o demandado se abstenha de inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de pagamento de multa que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao 
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valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000514-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CHRISTY PEREIRA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

DAIANA MALHEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE TENHA CIÊNCIA DE QUE FOI 

EXPEDIDO O ALVARÁ ELETRÔNICO N. 437698-6/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005020-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

L. E. F. F. (REQUERENTE)

ELISANGELA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, TOMAR 

CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DE ID. 15310576 E 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006799-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANARTE CLEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006799-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANARTE CLEIA DO NASCIMENTO RÉU: RIBEIRO, VILARINHO 

DA SILVA & CIA LTDA - ME, INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05 de Dezembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

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. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova do 

protesto e o questionamento da dívida, mediante a propositura da presente 

demanda. Ressalto que, conforme jurisprudência, se a parte autora, de 

forma firme e coerente, questionar a existência da dívida, é possível a 

suspensão do protesto ou exclusão de inscrição em órgão de proteção ao 

crédito em seu nome liminarmente. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – 

EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Esta Corte tem decidido, 

reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento 

de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos 

efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida 

Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) 
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(AI – 1010090-77.2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação a parte autora, uma vez que se 

a restrição for mantida poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal 

das suas atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à parte requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pretendida, determinando tão somente 

a suspensão dos efeitos do protesto indicado na peça inicial. (R$570,00 – 

Protocolo 1087867). Oficie-se o Cartório do 4º Tabelionato de Notas e de 

Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT para que adote as 

providências necessárias ao cumprimento desta decisão, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005544-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005544-33.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A REQUERIDO: ANGELO 

GONÇALVES Vistos e examinados. Conforme relatório médico anexo, este 

magistrado foi submetido a tratamento cirúrgico em data de 23/08/2018, 

tendo permanecido em licença saúde e retornado às suas atividades 

laborais nesta data (19/09/2018), mas ainda necessitando fazer uso de 

cadeira de rodas para sua locomoção. Deste modo, considerando a 

situação em que se encontra o magistrado e a falta de espaço suficiente 

para que o mesmo possa se acomodar e locomover na sala de audiência, 

impossível se revela a realização do ato agendado nestes autos para o dia 

de hoje. Sendo assim, redesigno a audiência para o dia 11/12/18 às 14:00. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007705-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAEZ DOS SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

BRUNA COSTA ABDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. DOS SANTOS IMP. & EXP. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007705-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA PAEZ DOS SANTOS AZEVEDO REQUERIDO: E. A. 

DOS SANTOS IMP. & EXP. - ME Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de Dezembro de 2018, às 11:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se 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. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõem, por pura 

precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado, não foi possível proceder com apreensão do veiculo 

mencionado no mandado tendo em vista de não te localizado e nem o 
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requerido GERALDO FERREIRA DA SILVA, nos atos das diligencias. Assim 

sendo devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 10 de agosto de 2018. SERGIO MARCOLINO VEIGA 

DA LUZ Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007822-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ALMEIDA (REQUERENTE)

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007822-07.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO JORGE ALMEIDA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 06 de Dezembro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

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. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007717-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HABIQUEILA DUARTE SANTANA (REQUERENTE)

SABRINA DA SILVA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007717-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: HABIQUEILA DUARTE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/2257621-9, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas (recuperação de 

consumo). Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$1.148,63, com vencimento em 30/07/2018. 

A exordial veio acompanhada de documentos. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita (13169703). 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante 

citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 
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referentes a consumo de kwh recuperado, que estão sendo questionadas 

pela parte autora, que não podem motivar a suspensão do fornecimento 

de energia, em relação a fatura ora discutida na exordial. Com efeito, em 

que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica 

nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme 

os arestos que seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em 

juízo a dívida apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no 

medidor do consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do 

fornecimento”. (AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 

23.08.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO 

– SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO 

TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, bem como a regularidade, ou não, do medidor de consumo, 

tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que fortalece 

as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente 

perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, serviço considerado imprescindível para manutenção das 

atividades, além do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos 

órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está sendo 

questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos necessários 

para concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser intimada a se 

abster de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, caso já 

tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 

horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação as faturas discutidas no feito. Arbitro, para o caso 

de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 de Dezembro de 

2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008185-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PARREIRA (AUTOR(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008185-91.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA PARREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/1349878-7, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$2.829,75, com vencimento em 20.02.2018. DECIDO. Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$2.829,75 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 
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unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$2.829,75, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$ 2.829,75 com vencimento em 20.02.2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de Dezembro de 2018, às 

09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438480 Nr: 7147-42.2010.811.0003

 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: SINON DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, VALDIR ANTÔNIO ORSI, HENRIQUE LEITE RIBEIRO, PEDRO REI DA 

HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca de endereço, via sistema 

BACENJUD.

Com o resultado, manifeste-se a parte exequente, no prazo legal.

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.: 713978 Nr: 9133-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENICE LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/PR19937, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:OAB/PR58647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca de endereço, via sistema 

BACENJUD.

Com os resultados, manifeste-se a parte autora, no prazo legal.

No mais, proceda-se com a substituição processual, formulada às fls.108.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901123 Nr: 5611-15.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDIR CANAVEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENAV CONCRETO USINADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCÉIA DE JESUS MACIEL 

VASCONCELLOS - OAB:MS8263, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS 

- OAB:OAB/MT 19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERIO ANDRADE DE BRIDA - 

OAB:OAB/MS 10603-B

 Vistos e Examinados

DESIGNO a audiência para dia 03 de outubro de 2018 às 14h.

Insta destacar, cabe ao advogado interessado INFORMAR ou INTIMAR 

testemunha arrolada, nos moldes do art.455, do Código De Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008220-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES (ADVOGADO(A))

EMANUELLA FATIMA DE BARROS MELLO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008220-51.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EMANUELLA FATIMA DE BARROS MELLO RIBEIRO 
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REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos e examinados. Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 08:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se 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. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002868-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

CLEVEYLTON OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002868-15.2018.8.11.0003 AUTOR(A): CLEVEYLTON 

OLIVEIRA SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO 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, justif icando, 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 
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cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001791-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS RIBEIRO DE MORAES (AUTOR(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 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001791-68.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MARCIO 

VINICIUS RIBEIRO DE MORAES Advogado do(a) AUTOR(A): ALESSANDRA 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0012637A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO 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: “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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000222-66.2017.8.11.0003 AUTOR(A): GISLEIDE 

PEREIRA LOPES Advogado do(a) AUTOR(A): GILBERTO DE MORAES 

VIANA - MT19177/O RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, SERASA 

S/A. Advogado do(a) RÉU: ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - 

MG0086844A Advogado do(a) RÉU: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S DECISÃO 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: “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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIAN FAIONE FOSTTER SOARES BASTOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS 1001456-49.2018.8.11.0003 AUTOR(A): CAIAN FAIONE 

FOSTTER SOARES BASTOS Advogado do(a) AUTOR(A): WILSON 

MOLINA PORTO - MT0012790S-A RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A DECISÃO 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, justif icando, 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

JOÃO DE FREITAS (RÉU)

JOSEQUELE APARECIDA DE BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002182-57.2017.8.11.0003 AUTOR(A): ANA DE 

OLIVEIRA ALVES RÉU: JOSEQUELE APARECIDA DE BARROS, JOÃO DE 

FREITAS Advogado do(a) RÉU: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

MT0008183S-O Advogado do(a) RÉU: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

MT0008183S-O DECISÃO 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, justif icando, 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002448-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002448-10.2018.8.11.0003 AUTOR(A): MAX 

WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): DAVID 

ALVES DOS SANTOS - MT23128/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER 

DA SILVA BOTOF - MT0012903A DECISÃO 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, 
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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.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002012-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002012-85.2017.8.11.0003 AUTOR(A): EDIVALDO 

GOMES DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR(A): CARLOS ROBERTO 

GAMA FILHO - MT13444/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO 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: “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.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002002-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA BENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002002-41.2017.8.11.0003 AUTOR(A): PATRICIA ROSA 

BENTO Advogado do(a) AUTOR(A): CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - 

MT13444/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO 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, justif icando, 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). 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005516-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNANTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005516-02.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: ITAU UNIBANCO S/A IMPUGNADO: TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos em face da sentença que julgou procedente a 

impugnação de crédito. Por serem tempestivos, RECEBO os embargos de 

declaração. Pois bem. Sustenta o embargante que a sentença proferida foi 

omissa, na medida em que não observou o teor da petição de Id. 

14388778, onde a parte autora peticionou pela extinção da impugnação, 

desistindo da ação. De fato, há omissão na sentença proferida, 

ocasionada em virtude de erro do sistema PJE, que não mostra a 

mencionada petição na aba “autos”, impedindo que o juízo tenha acesso 

ao pedido de extinção formulado (fato já comunicado ao TJ/MT via SDK). 

Todavia, ao se proceder com o acesso dos documentos do processo pela 

aba “documentos”, é possível verificar, de fato, a existência da citada 

petição contendo o requerimento de extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Isto posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

para alterar a sentença proferida em Id 14392209, e declarar a extinção 

da presente impugnação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

VI do CPC e manter inalterado o quadro de credores da impugnada com 

relação ao crédito objeto deste incidente. Custas pela parte autora, se 

devidas. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 382675 Nr: 10855-42.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EURÍBIADES DOS SANTOS FRANCA

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

 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: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação do Requerente quanto a juntada do ofício Ofício 607-2018-DF - 

solicitação de providências.pdf

Encaminha o expediente recebido do Dep. De Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça para intimação das partes interessadas

"aguarda nome, CPF e data de Nascimento do quadro social a Referida 

Empresa conforme consta na Receita Federal, solicita dados pessoais dos 

Srs. Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão e Hélio Calixto 

da Costa. Se fazem necessários para continuidade do pedido de 

restituição."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 772017 Nr: 3174-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 Vistos.

 Recebo a presente Apelação, nos seus legais e jurídicos efeitos, pois 

tempestivos.

Intimem-se o querelado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta 

ao recurso apresentado, fulcro no artigo 82, parágrafo 2º, da Lei 

9.099/95.

Após, no mesmo prazo, dê ciência ao Ministério Público.

Com ou sem as contrarrazões e de tudo certificado, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando-se 

as formalidades legais, consignando as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034548-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. (REQUERENTE)

S. R. S. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. P. R. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 25 de setembro 

de 2018. ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000703-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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A. C. D. S. O. (EXEQUENTE)

I. H. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. S. D. (ADVOGADO(A))

J. A. O. (EXECUTADO)

D. T. D. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da justificativa apresentada pelo requerido. 

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2018. ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS NETO Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. G. D. S. (AUTOR(A))

R. I. A. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. A. (ADVOGADO(A))

H. M. D. O. (ADVOGADO(A))

A. A. D. S. (RÉU)

G. N. D. O. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 25 de setembro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004362-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. R. (ADVOGADO(A))

C. E. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. H. G. (ADVOGADO(A))

D. L. P. B. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 25 de setembro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007637-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

OLISEU DE ALMEIDA BOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CILDA NEVES MANGABEIRA (ADVOGADO(A))

NILENE NEVES MANGABEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 25 de setembro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001742-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. C. V. (REQUERENTE)

G. R. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. J. (ADVOGADO(A))

V. J. V. (REQUERIDO)

J. C. D. S. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 25 de setembro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003158-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (ADVOGADO(A))

T. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. S. (ADVOGADO(A))

T. R. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 25 de setembro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 740036 Nr: 2005-18.2014.811.0003

 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: RDESAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Do patrono da parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da proposta do requerido, de compra da cota parte 

do imóvel da autora, fls. 89/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 703377 Nr: 11355-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, HERASMO 

MENEZES NEVES, BANCO DO BRASIL, NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES 

ALARCON, GLEIDSON ALVES NEVES, NELSON ALVES NEVES, LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA NEVES, NAIDIA ALVES NEVES, GLEUSSON 

ALVES NEVES, RODOLFO MENEZES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSE NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, AMADEU TEODORO GUEDES - OAB:131.830, 

ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17595/O, FELIPE GUILHERME LEMES 

MALAQUIAS - OAB:128.639/MG, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6920, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25487, TAILISE CONCEIÇÃO DA SILVA 

SCHEFFER - OAB:76.794, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, VANDERLEY CHILANTE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar inventariante e herdeiros 

para manofestarem, no prazo de quinze dias, sobre esboço de partilha de 

fls. 954/961.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 724214 Nr: 5203-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora, Dr. GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, de que 

decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 712727 Nr: 7807-65.2012.811.0003
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 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: NDOD, KFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos da parte autora, Drs. IGOR GIRALDI FARIA, 

PRISCILA IKEDA CAETANO, RENATA MARCHIORO, WILSON LOPES, de 

que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifestem 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004408-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

WILLIAN BATISTA TORMAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA GONCALVES NEGRAO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14132049.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004828-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (REQUERENTE)

A. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

C. C. X. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. D. S. F. (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009878-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. P. (EXEQUENTE)

F. A. C. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000268-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. D. O. (RÉU)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PENA EXTINÇÃO. Dados do processo: Processo: 

1000268-55.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Fixação]; Partes do 

processo: AUTORA: ELAINE DA SILVA AMORIM REQUERIDO: TIAGO 

DUARLES DE OLIVEIRA. Pessoa a ser intimada: Nome: ELAINE DA SILVA 

AMORIM. Endereço: RUA 14 NUMERO 0, 0, RES. NOVA ERA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o necessário ao regular andamento do 

feito, informando o endereço atualizado da parte demandada, sob pena de 

extinção (NCPC, art. 485, § 1º). DECISÃO: Vistos etc., A teor do petitório 

retro (id nº 12660039), acolho a renúncia apresentada pelas causídicas 

Kenia Marlova Forgiarini e Gleci do Nascimento Facco (id nº 12660039), 

eis que procedida em conformidade com os ditames do art. 112, do NCPC. 

Nesta senda, determino a suspensão do feito, forte no quanto disposto no 

art. 76 do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo patrono, sob pena de 

extinção do feito (art. 76, § 1º, I, NCPC). Em caso de não ser encontrada 

pessoalmente por motivo de alteração de endereço, intime-se via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, com a mesma finalidade.Às providências. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.Rondonópolis - MT, 25 de 

SETEMBRO de 2018. Hélio Avelino dos Santos Autorizado pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002225-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

ADENIR MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADERALDO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADENALDO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FIRMINO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono habilitado, para 

que se manifeste no prazo legal sobre o documento anexado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004170-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. T. R. (EXEQUENTE)

J. R. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 15324458.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003220-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

DAFILA RAYANE BAZILIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - 502.407.141-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

ADELCIO CORDEIRO MARTINS JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida. Assim, IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do 

Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte requerida 

ADELCIO CORDEIRO MARTINS JUNIOR, concedendo vista para 

apresentação de defesa no prazo legal. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002567-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

BENEDITO ANTONIO PARENTE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. EDUARDO GONÇALVES 

AMORIM, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010046-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE LIMA LOPES (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002174-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

CONSORCIO GUARDA BEM (RÉU)

RENATO JENSEN ROSSI (ADVOGADO(A))

GUILHERME MAGALHAES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 694.143.001-04 (PROCURADOR)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783405 Nr: 7546-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio da advogada Adriely Aparecida 

Cezareto OAB/MT 20.054, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 751262 Nr: 8429-76.2014.811.0003

 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: DILCE LINDEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação da parte exequente, por meio do advogado constituído Andréia 

Cristina Andrade mattos OAB/MT 14423, para, manifestar-se acerca da 

certidão derradeira no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725609 Nr: 6564-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATMP, AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º do CPC), sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752904 Nr: 9239-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANILDO FERREIRA DANTAS QUEIROGA, SANDRA 

CRISTINA DE OLIVEIRA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 :“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?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a 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.Rondonópolis, 24 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744621 Nr: 4735-02.2014.811.0003

 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: ALEXSANDRO DE LIMA SOARES, KELLY SIMONE 

NOBRE DA SILVA, MARISA NUNES DE ALMEIDA, ERICK MANOEL 

NOGUEIRA DA SILVA, NILENE NEVES MAGABEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:3700, JOSE VALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152165, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885, RICARDO JOÃO ZANATA 

- OAB:8360

 INTIMAÇÃO AO DOUTOR ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452/MT 

representando o polo ativo, para, no prazo, de 15 (quinze) dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de fls. 379/406.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774224 Nr: 4013-31.2015.811.0003

 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: MONICA ALZIRA VALE, RICARDO SIMPLICIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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, 24 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757957 Nr: 12096-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a 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.Rondonópolis, 24 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808260 Nr: 17413-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com 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?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a 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.Rondonópolis, 24 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734237 Nr: 14082-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELINA BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a 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.Rondonópolis, 24 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723850 Nr: 4846-20.2013.811.0003

 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, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Intimação da parte Executada, por meio do advogado JeFerson Alex 

Salviato OABSP 236.655, acerca do alvará expedido n. 435939-9/2018 e, 

para, querendo manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789858 Nr: 10176-27.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A, DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) DENISE RODEGUER, 

OAB/MT 15121-A, para tomar ciência dos alvarás expedidos n. 435972-0 

e n. 435976-3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747674 Nr: 6544-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820529 Nr: 3170-32.2016.811.0003

 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: GILDA DOURADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718633 Nr: 14100-51.2012.811.0003

 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: ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708053 Nr: 2885-78.2012.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, MARIENE 

DE ABREU FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTRIANO PIATO - 

OAB:7172

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008084-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

URBANO REZENDE BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008084-54.2018.8.11.0003. REQUERENTE: URBANO REZENDE BORGES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta 

URBANO REZENDE BORGES em desfavor do ESTADO DO MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa 

de pedir: “O requerente é portador da doença Câncer de Cólon com 

metástases hepáticas. (CID 10 C 18) Dessa forma, necessita de 

tratamento com o medicamento Bevacizumabe (Avastin) 

350mg/comprimido, sendo que deverá ser administrado de 15 (quinze) em 

15 (quinze) dias pelo período de 6 (seis) meses, conforme prescrição do 

médico Dr. José Spila Neto, CRM- MT 4497. O custo médio de mercado de 

uma caixa com 350mg é de R$ 5.044,89 (cinco mil quarenta e quatro reais 

e oitenta e nove centavos). Entretanto, a quantia apontada é deveras 

onerosa à realidade financeira do requerente. Logo, nota-se claramente 

que o autor não possui condições de arcar com o custo do fármaco que 

lhe foi receitado sem que haja prejuízo do seu próprio sustento. 

Observa-se pela documentação trazida aos autos que houve tentativa de 

obtenção dos medicamentos pelas vias administrativas, sem, contudo, 

êxito, conforme respostas da Secretaria Municipal de Saúde e da 

Secretaria Estadual de Saúde, em anexo. Em resposta formal, constante 

nos autos, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis informou que 

após burocrático preenchimento e análise dos documentos pelo paciente, 

médicos, assistente social, farmacêutico e Comitê Técnico, a solicitação 

poderá ser atendida pela via judicial ”. Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência determinado que os requeridos 

forneçam: “para os fins de determinar que as requeridas forneçam o 

medicamento Bevacizumabe (Avastin) 350mg, de uso contínuo em 15 

(quinze) em 15 (quinze) dias e por prazo determinado de 6 (seis) meses” 

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT – apresentou parecer técnico – Id. 

15395529 -. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para o 

fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) 350mg. Em se 

tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. No caso, 

porém, tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no artigo 

497 do CPC, limita-se, para sua concessão, a análise da relevância do 

fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, como se vê: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de 

fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a 

concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou 

a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. O 

Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra A Antecipação da Tutela, 

7ª edição, editora Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação 

inibitória e tutela do adimplemento da obrigação na forma específica, é 

claro ao afirmar: A tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela 

preventiva e específica. Preventiva porque voltada para o futuro; 

específica porque destinada a garantir o exercício integral do direito, 

segundo as modalidades originariamente fixadas pelo direito material. A 

propósito, embora o dispositivo faça referência a “obrigação”, é de se 

entender, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV da Constituição 

Federal, que se aplica a toda pratica ilícita advinda do não cumprimento de 

um dever. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz elementos que, em 

princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial 

invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento. Ora, a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar a relevância do 

fundamento, encontra guarida na garantia constitucional do direito à 

saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, se não 

bastasse o disposto no art. 1°, III da referida Carta Magna que impõe como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da 

pessoa humana. Na espécie, em princípio, ficou demonstrado, a 

plausibilidade do direito substancial invocado, uma vez que, com a juntada 
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do parecer médico – Id. 15395507 -, ficou esclarecido que “Necessita 

receber a medicação urgente devido ao EC do tumor e potencial risco de 

expansão e morte. Vale ressaltar que o paciente será submetido a 

quimioterapia convencional, porém a adição do medicamento solicitado 

aumento substancialmente a resposta ao tratamento”. Com efeito, pelos 

documentos que instruem a inicial, vislumbra-se de forma inequívoca a 

necessidade do medicamento para preservação da vida do paciente. 

Ademais, resta demonstra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso a medida não seja concedida liminarmente. Ante o 

exposto, concedo liminarmente a tutela específica, nos termos do artigo 

497, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que os réus – 

Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis – forneçam o 

fármaco “Bevacizumabe (Avastin) 350mg”, no prazo de 10 (dez) dias, na 

quantidade prescrita pelo médico especialista, em rede pública ou 

particular de saúde, credenciada ou não ao Sistema Único de Saúde, sem 

custo e ônus, a contar do recebimento da ordem judicial. Caso os réus não 

procedam a entrega do medicamento, autorizo desde já o bloqueio de 

valores nas contas pelo sistema Bacen-Jud, procedendo a liberação dos 

valores, caso não haja recurso desta decisão, para empresa que 

disponibilizar pelo menor preço, com posterior prestação de contas. A 

liberação dos valores para aquisição dos medicamentos deverá ocorrer 

de forma bimestral e trinta dias antes de acabar o fármaco já 

disponibilizado, uma vez que a parte autora necessita que seja de forma 

contínua e urgente. Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem 

a sua defesa, no prazo legal. Com as defesas, vistas ao requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, manifeste-se o Ministério Público. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 

do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006400-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

RICARDINA MARIA CARDOSO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006400-31.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos etc., 1 - O Ministério Público Estadual requereu o 

sobrestamento dos autos pelo prazo de 15(quinze) dias para 

apresentação das notas fiscais e prestação de contas – Id. 13841038 -. 

Assim, defiro o pedido do parquet e suspendo dos autos pelo prazo de 15 

(quinze) dias. 2 - Com a apresentação do relatório médico e as notas 

fiscais dos serviços prestados, manifeste-se o Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso não ocorra pagamento ou objeção do 

Estado de Mato Grosso, expeça-se alvará em favor dos prestadores de 

serviço que realizaram a cirurgia da paciente Sra. Ricardina Maria 

Cardoso, devendo ser adotado o procedimento disposto no Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 3 – Após, retornem-se os autos 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005860-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA (AUTOR(A))

MARILENE CURY MUSSI KIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005860-46.2018.8.11.0003. AUTOR(A): JUSSARA BEATRIZ PEREIRA 

FRAGA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de ação 

de obrigação de fazer ajuizada por JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, afirmando ser portadora de 

câncer neuroendócrino (CID C-25), inicialmente estabelecido no pâncreas, 

com posteriores ramificações no fígado, cadeias celíacas e paraórtica, 

razão pela qual necessita fazer uso do medicamento de alto custo Acetato 

de Lanreotida (nome comercial de Somatuline Autogel), que, embora 

fornecido pelo SUS, não tem previsão na Portaria autorizadora para o 

tratamento da doença de que é acometida. Em razão do exposto, requer 

seja o ente político demandado condenado na obrigação de fazer 

consistente em fornecer a mencionada medicação. O feito foi instruído 

com parecer do NAT. O pedido liminar foi deferido para o fim de determinar 

ao requerido o fornecimento da medicação. Citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir, sob o 

argumento de que o direito à saúde possui caráter social e não individual. 

No mérito, sustenta a necessidade de observância aos princípios 

orçamentários, reserva do possível, comprometimento da isonomia e 

acesso universal à saúde, pugnando pelo acolhimento da preliminar ou, 

alternativamente, pela improcedência da pretensão inicial. Impugnação à 

contestação de forma remissiva à inicial. Instado, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência do pedido. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Da preliminar de ausência 

de interesse processual Para aferir o interesse que exige a lei para o 

processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. Alexandre 

Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª 

edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal 

‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Fica evidente, 

portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação 

de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de 

interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do 

Estado que traga a pacificação social. Na espécie, razão não assiste ao 

réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a 

parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, 

ainda que de forma individual. Aliás, neste aspecto, é evidente a 

pretensão resistida, uma vez que a parte demandada insiste em sustentar 

a inviabilidade no fornecimento da medicação. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. Do mérito É cediço que a proteção da saúde e o dever de 

assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. 

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e 

seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 

196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Os serviços de saúde são 

de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrados 

em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A 

propósito, é do escólio de José Afonso da Silva a seguinte lição: “O 

sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o 

Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e 

à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de 

saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e 

municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com 

prioridade para as atividades preventivas, e da participação da 

comunidade, que confirma seu caráter de direitos social pessoal, de um 

lado, e de direito social coletivo, de outro” (in Curso de Direito 

Constitucional Positivo, Malheiros Editores, São Paulo, 16ª ed., 1999, p. 

805). De tal sorte, o Poder Público – Federal, Estadual e Municipal - é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 
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incondicional, facultando-se à parte autora optar por demandar em face de 

qualquer dos entes federativos, já que solidária a responsabilidade entre 

eles. Nessa esteira, é claramente possível verificar nos artigos 

constitucionais e no entendimento doutrinário acima citados que a 

pretensão buscada é revestida de direito pleno e de aplicação essencial. 

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal 

Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de 

tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas 

hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A 

propósito do tema, têm-se os seguintes julgados: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é 

obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado 

de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 

793). 2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590 AgR-segundo, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 

PUBLIC 30-09-2016) (...) Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 

855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática 

da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar 

assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) 

Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933857 AgR, Relator(a): 

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016) No caso 

concreto, os relatórios médicos e exames clínicos que instruem o feito 

comprovam a indicação do medicamento para o tratamento da doença de 

que é acometida a requerente, ressaltando-se que “se trata de doença 

avançada e sob risco de morte”. Não fosse suficiente, o parecer do NAT - 

Núcleo De Apoio Técnico – destaca que, de acordo com a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, o 

medicamento pleiteado é eficaz e seguro para o tratamento de tumores 

neuroendócrinos e que só não foi incluído na lista do SUS para não 

criação de novo procedimento, como se vê: “O principal efeito desses 

medicamentos é a estabilização dos tumores em relação à conduta 

expectante medida por critério radiológico, não se observando regressão 

da doença ou efeito na sobrevida global” “recomendação inicial de não 

incorporação, ressaltando que essa recomendação se refere apenas à 

decisão de não criação de novo procedimento, e não a aspecto 

relacionado à segurança ou eficácia do medicamento no tratamento de 

tumores neuroendócrinos ou de síndrome carcionide, esses reconhecidos 

pela Comissão como positivos”. Por outro lado, se mostra descabida a 

alegação de violação ao princípio da universalidade do acesso à saúde em 

razão do acolhimento da pretensão inicial, haja vista que o fato de 

fornecer tratamento médico a um paciente específico não acarreta o 

comprometimento de todo o sistema de saúde. Também não merecem 

guarida as demais teses de defesa, porquanto contrárias à obrigação do 

requerido em fornecer assistência médica aos que dela necessitam, não 

havendo dúvidas de que as despesas públicas devem estar dentro de 

previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede 

pública de saúde deve ser feito de forma “ordenada e organizada”. 

Destarte, comprovadas as alegações da parte autora, ou seja, a 

enfermidade de que é acometida e a indispensabilidade no uso do 

medicamento pleiteado, a procedência da pretensão inicial é medida que 

se impõe. O pedido de afastamento da multa cominatória está prejudicado, 

visto que não há fixação nos autos. Diante do exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, julgo procedente a 

pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de 

condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer à parte 

autora o medicamento Acetato de Lanreotida (Somatuline Autogel) -120 

Mg-, de forma ininterrupta e em quantidade suficiente para o seu 

tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Sem 

custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o 

Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

§3º, I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa 

necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739811 Nr: 1851-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDP, SANDRA LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por J.R.D.P em face de 

Município de Rondonópolis, pleiteando a homologação dos cálculos 

apresentados.

 O Exequente requereu o cumprimento de sentença decorrente da 

condenação por danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia, no 

valor de R$ 84.383,61 (oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e três reais 

e sessenta e um centavos), bem como os honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.225,18 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e dezoito 

centavos).

O Executado intimado a se manifestar, impugnou o cumprimento de 

sentença ao fundamento há excesso no cálculo apresentado pela 

Exequente reconhecendo como o valor devido no importe de R$ 80.449,59 

– fls.268/271 -.

 O Exequente – às fls. 274/275 – requereu que os autos fossem 

encaminhados para Contadoria Judicial.

Diante da controvérsia, determino que os autos sejam encaminhados para 

a Contadoria Judicial para que se proceda com a atualização do débito, 

nos termos da sentença prolatada e de acordo com o acórdão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpre ressaltar que não se trata de cálculo que exige maiores 

conhecimentos, não sendo necessária a realização de perícia contábil.

Após, intime-se as partes para se manifestarem quanto ao cálculo 

apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Posteriormente, retornem–se os autos conclusos para julgamento da 

impugnação ao cumprimento de sentença e homologação do cálculo.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799467 Nr: 14132-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE MASTELARO 

- OAB:MT/8527

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte embargada, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789286 Nr: 9938-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 
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OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para dar prosseguimento aos presentes autos, tendo em 

vista o retorno dos Embargos à Execução do E. Tribunal de Justiça, 

requererendo o que entender de direito.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612961 Nr: 3482-24.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON SOARES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 (...)Da análise dos autos, verifico que o réu, além de ter sido denunciado 

pelos delitos de trânsito, também teve a si atribuída a prática do crime de 

homicídio doloso (art. 121 do CP).Assim, considerando que, em 

consonância com o art. 78, I, do CPP, prevalecerá a competência do júri 

caso haja concurso entre esta competência e a de outro órgão da 

jurisdição comum, tenho que cabe à Primeira Vara Criminal desta Comarca 

o processamento e julgamento desta ação penal, conforme estabelece o 

artigo 2º do Provimento nº 12/2017/TP TJMT, o qual transcrevo:Artigo 2º - 

Devidamente instaladas as unidades judiciárias constantes do art. 1º 

desta Resolução, fica alterado o quadro de competência da Comarca de 

Rondonópolis, previsto na Resolução 11/2017-TP, atribuindo às Varas 

Judiciais as seguintes competências:1ª Vara Criminal - Processar e julgar 

os crimes dolosos contra a vida, desde o recebimento da denúncia até o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como cumprimento das precatórias 

criminais, à exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 

11.343, de 23 de agosto de 2006.Desse modo, RECONHEÇO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO IN CASU e determino encaminhamento 

imediato dos autos à Primeira Vara Criminal desta Comarca, que é o juízo 

competente para o processamento e julgamento do feito, com as nossas 

homenagens e baixas necessárias.Cancelo a audiência designada às fls. 

181.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656422 Nr: 5808-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ARTUNI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Da análise do processo, verifico que o réu mudou de endereço sem 

comunicar a este Juízo (fl. 102), e não compareceu a presente audiência e 

nem mesmo justificou a sua ausência, motivo pelo qual decreto a sua 

revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas remanescentes por 

parte do parquet.

Designo audiência de continuação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

15h.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Jair Borges dos 

Santos.

Requisite-se o policial militar Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 330266 Nr: 1076-35.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos, INTIMANDO a 

procuradora da(s) parte(s) requerida(s), Dra. Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB/MT - 3.402, da r. decisão de fl. 381.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 662602 Nr: 11113-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALISSON FERREIRA DE ARRUDA, 

SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JOAO BATISTA 

BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Vistos etc.

Recebo os recursos de apelação interpostoa pelos réus Júlio Cesar 

Nunes da Silva (fls. 244) e Sebastião Rodrigo de Sousa Silva (fls. 260), 

ante a certificação de sua tempestividade (fls. 309), em seus efeitos 

legais.

Formalizados os recursos de apelação interpostos, já com as suas razões 

(fls. 269/282 e 305/308) e contrarrazões (fls. 310/318 e 319/324), 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 331356 Nr: 2167-63.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA OLIVEIRA BEZERRA, LUCAS 

CEZAR DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B/MT

 Intimação do advogado Dr. Walmir de Souza Gimenez OAB/MT 5636/B, 

para apresentação de memoriais finais, dentro do prazo legal, uma vez 

que o acusado Andre Luiz de Jesus Silva informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 666432 Nr: 14549-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Luis Henrique Matias 

Evangelista, Ronaldo Miguel Soares de Campos e Maria Josefa Pereira 

Vidal, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Solicite-se a devolução da carta precatória de fls. 232, expedida com a 

finalidade de proceder à oitiva da testemunha Maria Josefa Pereira Vidal, 

independentemente de cumprimento.

Diante da oitiva da vítima e o interrogatório do acusado neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida imediata 

vista dos autos a Defensoria Pública para que apresente seus memoriais 
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finais, no prazo legal.

Após, imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 336369 Nr: 173-63.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos.

 Considerando a audiência de instrução anteriormente designada não foi 

realizada em decorrência da redistribuição do feito ao juízo competente, 

por força da criação de novas varas criminais nesta comarca (fl. 179), 

designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 23.10.2018, 

às 14h00min.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670989 Nr: 3408-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO BENITEZ RECALDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Ramão 

Benitez Recalde como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650729 Nr: 400-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA BANREZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 400-43.2017.811.0064 – Cód. 650729

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Michael 

da Silva Banrezes como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial contido na cota retro, para 

juntada de certidão de antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não 

há comprovação nos autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe 

o art. 1373, II, da CNGC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652201 Nr: 1789-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público formulado em cota retro.

Desse modo, retornem os autos à Delegacia de Polícia para que sejam 

cumpridas as diligências necessárias, nos termos do parecer ministerial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 670639 Nr: 3074-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANGELO FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083

 Execução Número: 3074-57.2018.811.0064

Nome Reeducando: Miguel Arcangelo Ferreira de Jesus

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 6m 0d 29/07/2010 12/01/2018 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 20

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

29/07/2010 01/10/2010

Dias Remidos

Remições

Observações

11 fl. 428

Data de Prisão Definitiva: 12/01/2018

Total da Pena: 5a 6m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 12/01/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 27/09/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

12/01/2018 + 0a 11m 0d + 0a 0m 0d - 0a 2m 3d - 11 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(12/01/2018 - 12/01/2018) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 12/01/2018

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 28/08/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 
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Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/01/2018 + 1a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 2m 3d - 11- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 7m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/01/2018 + 5a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 2m 3d - 11- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 10m 2d

Data do Término da Pena: 27/04/2023

Demais Observações

LUCIANA FARIA DE CARVALHO - Matrícula: 5706

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 624967 Nr: 7353-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FELISMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Vistos em correição.

Considerando-se que o mandado de prisão em desfavor do reeducando 

ainda não fora cumprido , face ao que estabelece o art. 2º, alínea “c” do 

Provimento 010/07 – CGJ, este juízo determina que proceda ao 

arquivamento provisório dos autos até a prisão do apenado, oportunidade 

em que deverá dar baixa no relatório de estatísticas de feitos em 

tramitação pela escrivania, contudo, mantendo-se em aberto na 

distribuição.

CUMPRA-SE o disposto na decisão de fls.1297/1300.

No mais, aguarde-se eventual ocorrência que dê ensejo à novo 

conclusão.

Cumpra-se com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 676159 Nr: 8017-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BEZERRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:MT - 9.098

 Vistos em correição,

Primeiramente, tendo em vista que não houve impugnação, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 46 para que surtam seus efeitos legais.

Outrossim, analisando os autos, verifica-se que o recuperando irá atingir o 

lapso temporal para progressão de regime em 29/09/2018, tendo, no 

Estabelecimento Prisional, o comportamento REGULAR e a disciplina 

REGULAR, conforme atestado carcerário encartado à fl. 44.

Sendo assim, DESIGNO o dia 04/10/2018, às 09h00min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto à 

eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo após 

a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 673266 Nr: 5397-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON SÉRGIO DA SILVA KOCHNOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Gomes de Almeida 

- OAB:313.381

 Vistos em correição.

Considerando que o Ministério Público tomou ciência e a defesa foi 

devidamente intimada do cálculo de pena de fl. 553, e não houve 

impugnação, HOMOLOGO o referido cálculo de pena para que surtam os 

seus efeitos legais.

Encaminhe-se o atestado de pena a cumprir ao recuperando e à unidade 

prisional.

Consigno que o recuperando atingirá o lapso temporal para ser 

beneficiado com a progressão do regime em 13/11/2018.

Por celeridade, oficie-se ao diretor da penitenciária local, solicitando a 

remessa do atestado de conduta carcerária do recuperando. Com o 

aporte, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão, em sendo o caso de não 

haver qualquer requerimento façam os autos conclusos com uma semana 

de antecedência da data prevista para preenchimento do requisito 

objetivo.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 306678 Nr: 3435-94.2006.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VIEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.Cuida-se de executivo de pena do recuperando Adriano Vieira 

Costa, o qual cumpria pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão no 

regime fechado (fl. 394). [...] .ELABORE-SE novo cálculo de pena, fazendo 

constar os dias remidos homologados nesta decisão. Após, dê-se vistas 

ao Ministério Público para manifestação e tornem conclusos os 

autos.Intime-se a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 681258 Nr: 12743-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:

 , CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA e determino a 

manutenção da prisão do autuado GEOVANE CORREA DOS 

SANTOS.Tratando-se de Plantão Judicial, serve cópia deste como 

Mandado de Prisão.Por fim, tendo em vista que foi arbitrada fiança pela 

autoridade policial, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com o devido 

recolhimento da fiança arbitrada, expeça-se o competente Alvará de 

Soltura.Ademais, com o encerramento do plantão, encaminhe-se o 

expediente para regular distribuição ao Juízo competente desta Comarca, 

para os devidos fins.Ciência ao Ministério Público para que tome as 

providências que julgar necessárias, bem como encaminhe cópias a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 681258 Nr: 12743-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:

 Vistos em plantão.Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de GEOVANE 

CORREA DOS SANTOS, pela suposta prática do delito previsto no art. 14 

da Lei n. 10.826/2003.De acordo com novo artigo 310 do Código de 

Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/2011, o Juiz deverá ao receber o 

flagrante: [...] Desta forma, presentes os requisitos necessários do artigo 

312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE 
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EM PREVENTIVA e determino a manutenção da prisão do autuado 

GEOVANE CORREA DOS SANTOS.Tratando-se de Plantão Judicial, serve 

cópia deste como Mandado de Prisão.Por fim, tendo em vista que foi 

arbitrada fiança pela autoridade policial, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com o devido recolhimento da fiança arbitrada, expeça-se o 

competente Alvará de Soltura.Ademais, com o encerramento do plantão, 

encaminhe-se o expediente para regular distribuição ao Juízo competente 

desta Comarca, para os devidos fins.Ciência ao Ministério Público para 

que tome as providências que julgar necessárias, bem como encaminhe 

cópias a Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 631288 Nr: 3413-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Executivo de Pena nº: 3413-21.2015.811.0064 - Código: 631288

Recuperando: Wesley Vieira de Jesus.

 Visto em correição.

Intime-se a defesa para se manifestar em relação ao calculo de fl.176.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631288 Nr: 3413-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a justificativa apresentada pelo 

recuperando WESLEY VIEIRA DE JESUS, determinando a alteração da 

data-base para fins de obtenção de benefícios para a data de 18/07/2017 

(fl. 120-verso), haja vista não ser possível aferir a data exata em que o 

recuperando fez uso do aparelho de telefone móvel.No mais, efetue-se 

novo cálculo de liquidação da pena, nos termos desta decisão, 

computando-se todos os dias remidos.Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e a defesa para as devidas manifestações, voltando-me 

conclusos para homologação.Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Rondonópolis-MT, em 19 

de julho de 2018.João Francisco Campos de AlmeidaJuiz de Direito em 

Substituição Lega

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631288 Nr: 3413-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Diante da cota ministerial de fl. 167, determino a concessão de vista dos 

autos à defesa para que se manifeste sobre a audiência de justificação 

conforme disposto na decisão proferida em audiência de fl. 149.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de decisão.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 648580 Nr: 8936-77.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Intimação do advogado da re, Dr. JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR para 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 638881 Nr: 640-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior para 

apresentação das alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675820 Nr: 7705-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MARQUES DE CASTRO, SIMONE 

LEAL DA SILVA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 (...) No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva, antes 

de apreciar o pedido apresentada pela defesa da ré Simone, entendo 

necessário a realização de estudo psicossocial: Dessa forma: I – 

Oficie-se a Equipe Multidisciplinar desta comarca para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova a realização de relatório psicossocial no qual deve 

constar, expressamente, quanto a imprescindibilidade da ré para o 

cuidado das crianças, bem como deverá constar do relatório se os 

infantes encontras-se sob os cuidados de algum familiar. II – Elaborado o 

relatório, voltem-me, com urgência, os autos conclusos para deliberar. III – 

Notifiquem-se os acusados para, em 10 (dez) dias, apresentarem defesa 

escrita, devendo ser questionado se possui advogado constituído e 

condições de constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser intimado para 

apresentar defesa, independentemente de nova decisão. IV – Colham-se 

os antecedentes criminais, conforme requerido. V – Requisite-se laudo de 

constatação definitivo de drogas, anotando-se o prazo de 05 (cinco) dias. 

VI – Requisite-se a Gerência de identificação local para que realize a 

identificação do denunciado Maurício Gomes da Silva. VII – Oficie-se os 

Institutos de Identificação do Estado de Mato Grosso e Nacional para que 

remetam a estes autos cópia do prontuário civil do denunciado Maurício 

Gonçalves da Silva. VIII – Apresentada a peça de defesa voltem-me 

conclusos para deliberar quanto ao recebimento da denúncia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674029 Nr: 6061-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON APARECIDO FLÁVIO, Cpf: 

05332703163, Filiação: Andreia Aparecida e Luiz Aparecido Flavio, data 

de nascimento: 28/01/1994, brasileiro(a), natural de Ponta Gestal-SP, 

convivente, fornador, Telefone (66) 99610-0163. atualmente em local 
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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.

Despacho: Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de fls. 65.Com 

efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos moldes do 

Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o prazo para a 

citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621247 Nr: 4382-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4382-70.2014.811.0064 – Código 621247.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Pedro Rodrigues de Oliveira

 Data e horário: segunda-feira, 24 de Setembro de 2018, 17h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca da Costa

Advogado: Dejalma Ferreira dos Santos

Acusado: Pedro Rodrigues de Oliveira

Acadêmico de direito: Opercio Guizardi Filho

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, do acadêmico de 

direito Opercio Guizardi Filho, das testemunhas Maria Deuzeni Isoton, João 

Pascoal Bolognezi, Luciano dos Santos Bolognez e Rosana de Melo 

Bergano e o acusado Pedro Rodrigues de Oliveira.

A genitora da vítima informou que a mesma não compareceu na presente 

solenidade, tendo em vista que a mesma encontra-se com o filho menor de 

idade internado em um hospital nesta cidade.

 A defesa do acusado manifestou o desejo em inquirir a testemunha de 

defesa Noel da Silva Nalini, aduzindo não haver prejuízo à defesa.

 Vistos etc.

Inicialmente, considerando a ausência justificada da vítima, redesigno a 

solenidade para o dia 15/10/2018, às 13h30min.

Consigno que o advogado do acusado solicitou a inversão da oitiva da 

testemunha de defesa Noel da Silva Nalini, aduzindo não haver prejuízo à 

defesa.

 Sem prejuízo, considerando que algumas testemunhas de acusação não 

foram localizadas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Às providências.

 Requisite-se.

 Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

Promotor de Justiça

Dejalma Ferreira dos Santos

Advogado

 Pedro Rodrigues de Oliveira

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674210 Nr: 6237-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902409 Nr: 6100-52.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENIL GARCIA, MRV TRANSPORTES EIRELI, 

REAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:16.069/E, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866

 Diante do exposto, DECLARO o PERDIMENTO do PRODUTO FLORESTAL 

apreendido nestes autos, consistente em 26,4895m3, de madeira serrada 

em caibro e viga, da essência florestal Goupia glabra (cupiuba), e 

determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 
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SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para 

exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo prestar contas 

nos autos acerca da destinação do referido produto florestal, no prazo de 

60 (sessenta) dias. Depreque-se a realização da audiência de conciliação 

para composição civil dos danos ambientais e transação penal, na forma a 

ser proposta pelo Ministério Público.Encaminhe-se cópia desta decisão à 

SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901995 Nr: 5948-04.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CAXINGO COMERCIO E 

INDUSTRIA DE MADEIRAS EIRELI, PEREZ TRANSPORTES LTDA, 

TRANSPORTADORA GOIANESE LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:

 Diante do exposto, DECLARO o PERDIMENTO do PRODUTO FLORESTAL 

apreendido nestes autos, consistente em 29,4998m3, de madeira serrada 

em caibro e viga, das essências florestais Qualea sp (Cambará) e Pouteria 

sp (Pariri), e determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE - SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo prestar 

contas nos autos acerca da destinação do referido produto florestal, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Depreque-se a realização da audiência de 

conciliação para composição civil dos danos ambientais e transação 

penal, na forma proposta pelo Ministério Público às fls. 

67/68.Encaminhe-se cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902006 Nr: 5952-41.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIU DA COSTA ALCANTARA, SD 

INDUSTRIA DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146

 Diante do exposto, DECLARO o PERDIMENTO do PRODUTO FLORESTAL 

apreendido nestes autos, consistente em 36,8665m3, de madeira serrada 

em tábua, prancha e viga, das essências florestais Bowdichia sp 

(Sucupira), Mezilaurus itauba (Itauba) e Clarisia racemosa (Oiticica), e 

determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 

SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para 

exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo prestar contas 

nos autos acerca da destinação do referido produto florestal, no prazo de 

60 (sessenta) dias. Depreque-se a realização da audiência de conciliação 

para composição civil dos danos ambientais e transação penal, na forma 

proposta pelo Ministério Público às fls. 40/41.Encaminhe-se cópia desta 

decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902002 Nr: 5950-71.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

EIRELI- EPP, CURITIBA TRANSPORTES LTDA - ME, MARCELO FLAVIO 

HONORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 Diante do exposto, DECLARO o PERDIMENTO do PRODUTO FLORESTAL 

apreendido nestes autos, consistente em 28,6369m3, de madeira serrada 

em viga, prancha, caibro e tábua, das essências florestais Clarisia 

racemosa (oiticica), Dipteryx sp (champanhe), Guarea sp (marinheiro), 

Bagassa guianensis (garrote), e determino a sua doação à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, na pessoa do Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, para exclusiva aplicação em programas 

ambientais, devendo prestar contas nos autos acerca da destinação do 

referido produto florestal, no prazo de 60 (sessenta) dias. Depreque-se a 

realização da audiência de conciliação para composição civil dos danos 

ambientais e transação penal, na forma proposta pelo Ministério Público às 

fls. 37/38.Encaminhe-se cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 238/2018-cnpar

 A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a instalação do SGPSem - Sistema de Gestão de 

Pessoas Sem Vínculo Empregatício na Comarca de Sinop ;

CONSIDERANDO a necessidade da distribuição dos processos para a 

equipe interdisciplinar, no referido sistema;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora GILMARA CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS, 

Matrícula n º 11491, Técnica Judiciária PTJ, para fazer a distribuição dos 

processo s no SGPSem - Sistema de Gestão de Pessoas Sem Vínculo 

Empregatício para a equipe interdisciplinar .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 25 de setembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006974-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

RAFAEL LODI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1006974-81.2018.8.11.0015 

RAFAEL LODI BANCO BRADESCO S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos do despacho exarado no ID ( 15531750 ), remeti 

para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) 

que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO. Sinop/MT, 25 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001838-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA TICIANA ROTILLI (REQUERIDO)

JOAO LUCIANO COELHO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 310,00 (trezentos 

e dez reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001509-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA RITTER EIDELVEIN (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL AQUISICOES LTDA. (REQUERIDO)

AYMORE (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005151-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005151-09.2017.8.11.0015. AUTOR(A): L.P COMERCIO 

E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. Apesar de pairar alguma dúvida, que 

demanda aprofundar análise a respeito da alegação de se tratar de 

pessoas jurídicas distintas, mas que demandaria possivelmente outra 

espécie de defesa, e mesmo que a parte exequente, numa posição atual 

melhor, em virtude da penhora de ativos financeiros realizada, rejeitou 

perspectiva de conciliação, esta não pode ser descartada de plano. O 

juízo deve promover, a qualquer tempo, em qualquer processo, a 

autocomposição das partes, aplicando-se as regras do processo de 

conhecimento aos demais livros do CPC. Dicção dos arts. 139, inciso V, 

318, parágrafo único, ambos do CPC. Isto posto, designo audiência de 

conciliação para o dia 02 de outubro de 2018, as 15:30 horas, a ser 

conduzida por este magistrado. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012878-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY INEZ TATIM BRUM (EXECUTADO)

COPAYBA INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ROSEMARY STABILLE CAVALLARO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar seu atual endereço, a fim de encaminhar a carta precatória 

de citação dos requeridos ROSEMARY STABILE CAVALLARO e MARLY 

INEZ TATIM BRUM, haja vista que a mesma fora encaminhada no endereço 

informado na petição inicial, a qual retornou pela alínea "mudou-se", 

conforme ID 12707890.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000601-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA MINAS CAMPO LTDA (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis 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.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223448 Nr: 1741-28.2015.811.0015

 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: EVANDRO PETRYKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil LTDA, BRACOM 

VEÍCULOS E PEÇAS S/A, MAGAZINE AUTOMÓVEIS LTDA (FORD 

TROPICAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:OAB/SP 175.803, ROGÉRIO GOMES DE LAURO - OAB:OAB/RJ 

79.383, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/O

 Vistos etc. Portanto, o valor pretendido é expressivo e deve ser reduzido 

equitativamente, considerando a experiência comum e a quantidade de 

horas técnicas mencionada para a consecução dos trabalhos. Nesse 

passo, fixo os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00. Por fim, deve 

o senhor perito ser intimado dessa fixação, pronunciando-se em 05 dias, 

ciente de que o seu silêncio implicará na aceitação do valor fixado pelo 

juízo, devendo a perícia, neste caso, ser por ele agilizada, conforme 

ulterior decisão. Por outro lado, o valor dos honorários periciais ora 

fixados deve ser depositado em juízo, e não na conta do senhor perito, e 

na sua integralidade - revogando nessa parte, a r. decisão de p. 331/333 - 

no prazo de 10 dias, pela demandada Ford Motor Company do Brasil Ltda. 

Depositados os honorários, aceita a fixação pelo senhor perito, que sejam 

designados os trabalhos conforme já ponteado na r. decisão mencionada, 

quando o senhor perito poderá, aí, sim, solicitar o levantamento da metade 

do valor, mediante alvará judicial. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 337559 Nr: 14465-59.2018.811.0015

 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: DIRCEU ROPELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em tempo, defiro o desentranhamento dos documentos que acompanham 

a inicial, mediante cópia e recibo nos autos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 337559 Nr: 14465-59.2018.811.0015

 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: DIRCEU ROPELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de embargos de terceiros, com o fito de desconstituir penhora 

realizada na ação de execução n.º 10592-66.2009.8.11.0015 – cód. 

118298, sobre o bem imóvel de matrícula n.º 28.509, aparentemente em 

posse do embargante, com pleito liminar para suspender a hasta pública 

do bem, componente de uma área maior levada a excussão, proposta por 

Dirceu Ropeli em face de Banco John Deere S/A., ambos qualificados.

Petitório de p. 51, a requerer a desistência da ação. Instado a comprovar a 

hipossuficiência, preferiu preparar a causa às p. 54/56.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC.

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. Nem decisão inaugural houve.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus 

legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas.

P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013209-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MARCHIORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MINORU HARA (RÉU)

ROGERIO TERUO HARA (RÉU)

MIGUEL MINORU HARA (RÉU)

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013209-98.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ALESSANDRO 

MARCHIORO RÉU: RENATO MINORU HARA, ROGERIO TERUO HARA, 

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI, MIGUEL MINORU HARA Vistos etc. Ação 

de resolução de contrato de arrendamento rural, c/c indenização por 

danos morais e lucros cessantes, com pedido de tutela provisória de 

urgência, aviada por Alessandro Marchioro em face de Renato Minoro 

Hara, Rogério Tenuro Hara, Vivian Yumi Hara Mizoguchi e Miguel Minoro 

Hara, todos qualificados. Alegou, em síntese, possuir 03 contratos de 

arrendamento rural, pelo período de 10 anos, com os requeridos, tendo 

como termo inicial 07/04/2011 e vencimento em 07/04/2021, cujos 

instrumentos possuem cláusulas contratuais que obrigam os requeridos a 

fornecer carta de anuência a obter financiamentos para custeio de safras 

com emissão de CPR’S, bem como custeio de crédito rural, a fim de 

desenvolver sua atividade agrícola nas áreas arrendadas. Afirmou que os 

requeridos estão se esquivando dessa obrigação, ignorando os seus 

pedidos para assinar mencionado documento, o que vem lhe causando 

diversos prejuízos, a impedi-lo de plantar nas referidas áreas. Informou 

que além de não assinarem a carta de anuência, eles estão se utilizando, 

de forma ilegal, das áreas arrendadas, vez que o requerido Miguel Minoro 

Hara vem obtendo crédito rural em seu nome, com anuência dos demais 

requeridos, proprietários dos imóveis em questão, dando em garantia para 

terceiro penhor agrícola da safra do requerente, como se estivesse na 

posse direta de uma das áreas e cultivando-a, a gerar instabilidade e 

abalo de crédito ao requerente. Narrou que os requeridos, de forma 

fraudulenta, vêm enganando terceiros de boa-fé dando em garantia grãos 

que não lhes pertencem, a impedir-lhe de dispor de seus grãos em outro 

financiamento, além do fato de correr o risco de vê-los penhorados 

indevidamente, a configurar a quebra dos contratos, infringindo os arts. 

171, inciso I, e 180, ambos do Código Penal. Descreveu que os 

demandados cortaram a energia da casa sede arrendada, ficando o autor 

impossibilitado de utilizá-la até o seu restabelecimento, o que acarretou, 

também, diversos dissabores. Expôs que foi impedido de adentrar a 

propriedade (casa/sede), a qual foi “invadida” por funcionários dos 
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demandados, obrigando-o a retirar seus pertences, descumprindo, mais 

uma vez, os termos do contrato, o que vigoraria até 2021. Enfatizou que 

os requeridos venderam parte da área arrendada para a empresa 

Energisa, sem respeitar o direito de preferência, quiçá comunicá-lo de tal 

ato. Ainda, relatou sobre “rumores” de que os demandados iriam impedi-lo 

de plantar na área e, se plantasse, não iria colher, pois estes pegariam a 

terra de volta, inclusive sob ameaça de invadir, atos estes comprovados 

pelo boletim de ocorrência e pela ata notarial. Postulou tutela de urgência 

em caráter antecedente a resolução dos contratos de arrendamento rural 

e, subsidiariamente, a suspensão dos seus efeitos. É a síntese. Decido o 

pleito antecipatório de tutela. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, 

em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. 

Volvidos os olhos para os fatos apresentados, na versão da parte autora, 

em cotejo com a documentação carreada, observada, senão absoluta 

plausibilidade, pelo menos elevada identidade entre os objetos desta ação 

e da ação de despejo que tramita na Quarta Vara desta Comarca sob o nº 

1005953-07.2017.8.11.0015. Não identidade no sentido instrumental. Mas 

no sentido substancial, em que as partes, neste ou naquele feito, ao que 

tudo indica almejam a devolução ou obtenção da área, respectivamente. 

Ainda que a parte autora não apresente elementos suficientes de sua 

pretensão nesta senda introdutória da causa. Com efeito, diante dos 

documentos apresentados, verificada a ausência de provas razoáveis a 

confirmar sua tese, no sentido de que a resistência dos 

requeridos/arrendantes em fornecer carta de anuência não tenha algum 

lastro razoável. Nenhum dado foi apresentado, mesmo que articulado na 

inicial, a justificar a recusa dos arrendantes, ora requeridos, a fornecerem 

tal documento. O que o próprio juízo averiguou ser por inadimplemento 

contratual, conforme adiante desenvolvido. Os contratos de Id. 10956529 

(p. 03/21) comprovam as relações jurídicas existentes entre as partes. No 

entanto, não há qualquer documento que demonstre de forma inequívoca 

que a parte requerida deixou de cumprir suas obrigações contratuais. 

Pouco consistente o direito aduzido, sobretudo em tutela de urgência em 

caráter antecedente, que recomenda a averiguação da probabilidade do 

seu direito. A resolução da questão demanda, pois, inicialmente incursão 

em duplo objeto, a saber, a possibilidade de extinção da avença por 

iniciativa da parte requerente; e o seu direito à restituição daquilo que 

entende lhe seja devido (lucros cessantes e danos morais). A primeira 

parte, pretendido seu adiantamento, à luz dos requisitos autorizadores da 

concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, já 

mencionados. Nesse passo, a resolução contratual é uma possibilidade, 

assumindo o interessado os ônus de sua iniciativa e o culpado sua 

responsabilidade. As hipóteses de resolução contratual estão previstas 

na Cláusula Décima Quarta do instrumento. É intuitivo que a resolução 

contratual, consideradas eventuais culpas, tende ao retorno das partes ao 

status quo ante. Porém, em que circunstâncias e condições, é algo ainda a 

descortinar, pois por enquanto apresentada a tese com a inicial. Não se 

descura da possibilidade da parte autora ter cumprido as suas obrigações 

contratuais, notadamente naquilo que devia ser pago, mediante as 

parcelas firmadas no adendo ao contrato de arrendamento, apresentado 

no Id. 10956529 – p. 18/21, se efetivamente pagou. O que não está claro. 

Não há prova cabal de pagamento algum. Pelo contrário, da inadimplência 

da parcela correspondente à safra/2016 proveio o adendo ao contrato de 

arrendamento, que pode não ter sido honrado. Essa percepção é extraída 

notadamente pelo noticiado na Ação de Despejo, que tramita na Quarta 

Vara Cível desta Comarca, sob o nº 1005953-07.2017.8.11.0015, cuja 

ação busca a imissão, dos autores naquela ação e réus nesta, na posse 

das áreas arrendadas, justamente pelo inadimplemento da parte autora 

deste processo. Inclusive com notícia de que o requerido naquela ação, 

ora autor, já teria desocupado os imóveis que pretende entregar em tutela 

de urgência via da rescisão contratual almejada. A pretensão da parte 

autora, mesmo subsidiariamente, é a suspensão dos efeitos do contrato, 

provavelmente para sua liberação como arrendatário de cultivar a área. O 

que é justamente a pretensão da ação de despejo. Que ele saia da área. 

Até já a teria abandonado, segundo consta no referido processo de 

despejo. De igual forma, a questão de venda de parte da área para 

ENERGISA, não se sabe se servidão de linha de passagem ou realmente 

uma área negociada, está apenas no campo das alegações, não havendo 

documentação alguma que prove essa circunstância. Quanto à 

argumentada venda de 2,5 hectares para si, também não possui prova 

alguma a resguardar o direito ventilado. Também não há a mínima prova de 

que os requeridos estariam a gravar a soja do requerente. Tudo 

conjectura. Pelo menos por enquanto. Salvo a possível conjuminância de 

interesses - os requeridos pretenderem a assunção na área (ação de 

despejo) e o autor a sua devolução, com a rescisão contratual ansiada - a 

probabilidade do direito não se revela consistente, sem ressonância em 

elementos de convencimento. Requisito não atendido. Demais disso, 

apesar da crise que assola o país e certamente o bolso de qualquer 

cidadão de bem, a urgência diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil e profícuo do processo. Neste aspecto, tirante a nuance 

citada, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também 

não aflorou. Conjuntura normal, sem excepcionalidade, que recomende a 

tutela de urgência cobiçada. Aliás, soa certa perplexidade. Ambas as 

partes, nas duas ações em pauta, parece que querem a mesma coisa, 

pelo menos em parte, conforme já frisado. O que, atinente a esta parte, 

aparentemente não haveria resistência ou controvérsia, diminuindo o atrito 

entre os litigantes que pode artificialmente ter sido majorado. Importa, em 

tutela de urgência, a averiguação do dois requisitos mencionados, não 

verificados in casu. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 13:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. 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, 24 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-98.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL JUNIOR BRAZ (AUTOR(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NETO (RÉU)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

NEIDI MARA RONCONI NETO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001472-98.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DORIVAL 

JUNIOR BRAZ RÉU: VANDERLEI NETO, NEIDI MARA RONCONI NETO Vistos 

etc. Ação de cobrança proposta por Dorival Júnior Braz em face de 

Vanderlei Neto e Neide Mara Roncani Neto, todos qualificados. 

Determinada a intimação do requerente no Id. 4839608, para comprovar a 

hipossuficiência alegada. Devidamente intimado, conforme certidão de ID 

nº 7406382. Quedou-se inerte. É o relatório. Fundamento e decido. O 

requerente pelo despacho do ID de nº 4839608 deveria comprovar a 

hipossuficiência alegada no prazo de 15 dias, já cientificado do risco de 

indeferimento da inicial, se assim não fosse cumprido. O preparo da causa 

é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, sem o que não terá como prosseguir. Se a parte requerente 

não se dignar a preparar a causa, a consequência processual é o 

cancelamento da distribuição e o consequente indeferimento da inicial a 

teor dos arts. 290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o 

cancelamento da distribuição e a consequente extinção da ação é medida 

de rigor. Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários 

ao art. 290 do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da 

distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição 

equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como 

sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 

1009). Quando se tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de 

outra ação conexa processada em simultaneus processus com ação 

principal (v. g., reconvenção), o processo não termina e o ato tem 

natureza de decisão interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de 

agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora 

oportunizado sanar o defeito, o que não aconteceu, sem solução de 

continuidade, posto que não se constituiu processo propriamente dito, 

tanto que inviabilizado o seu seguimento. Nesse sentido, a corroborar o 

entendimento segue com destaque em negrito o seguinte julgado: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de mandado de segurança no qual o pedido de 

gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido o parcelamento das 

custas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para 

pagamento das custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de 

justiça. No entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, 

limitando-se a requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, 

mais de um mês após a publicação da decisão. Ausência do preparo 

devido que enseja o cancelamento da distribuição do presente mandamus 

e sua consequente extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do 

Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e 

deste Tribunal. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento 

das custas processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do 

Código de Processo Civil”. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE 

JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES 

COSTA, Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/12/2015). Estabelece o art. 330, inciso IV, do CPC que a 

petição inicial será indeferida quando não forem atendidas as prescrições 

do art. 321 do mesmo digesto adjetivo. Destarte, não emendada a inicial, 

insuperável o defeito não consertado, o que torna impossível a análise do 

mérito. Isto posto, indefiro a petição inicial e determino o cancelamento da 

distribuição, para julgar o processo sem resolução de mérito, nos termos 

dos arts. 290, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes 

pela inexistência de contenciosidade. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C. Sinop – MT, 24 de setembro 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005535-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005535-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDIR DIAS 

DOS SANTOS Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Banco 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Valdir Dias dos 

Santos, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. 

Determinada a emenda da inicial para comprovar o preparo da causa e a 

mora da parte requerida (Id. 13454526), a parte requerente desistiu da 

ação, postulando pela a extinção do feito (Id. 14108344), com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Informou que as partes se 

compuseram extrajudicialmente, requerendo eventual baixa da restrição 

judicial anotada no prontuário do veículo objeto da lide. É o relatório. Julgo. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação 

em honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem 

qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao 

Poder Judiciário eventual baixa de constrição que não ordenou. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, com as anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 24 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001397-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MARCELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001397-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JOEL MARCELINO DA SILVA Vistos etc. Busca e apreensão 

aviada por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. em face de 

Joel Marcelino da Silva, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar a mora da 

parte requerida, a parte requerente atendeu a determinação judicial no Id. 

12464453. Concedida a medida liminar pretendida pela r. decisão de Id. 

12830609, que determinou a busca e apreensão do bem. Ordem não 

cumprida, conforme certificado no id. 14177747. Em seguida, a parte 

autora desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 13348209). 

Informou que as partes transigiram extrajudicialmente, requerendo baixa 

de eventual restrição judicial no prontuário do veículo objeto da lide, 
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renunciando ao prazo recursal. Relatados e examinados. Decido e julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. O bem não foi apreendido. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 12830609. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 24 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000202-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA MARIA ALBERICI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000202-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THEREZINHA MARIA 

ALBERICI Vistos etc. Busca e apreensão aviada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de Therezinha Maria Alberici, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a medida 

liminar pretendida pela decisão de Id. 11580598, que determinou a busca e 

apreensão do bem. Ordem não cumprida em razão de não ter encontrado 

o bem, conforme Id.13429229. Instado a se manifestar quanto a r. certidão 

do senhor meirinho, a parte autora desistiu da ação requerendo a extinção 

do feito, conforme Id. 14292642. Informou que as partes transigiram, 

requerendo eventual baixa da restrição judicial anotada no prontuário do 

veículo objeto da lide, renunciando ao prazo recursal. Relatados e 

examinados. Decido e julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrada a lide. O bem não foi apreendido. A desistência da 

ação demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos 

efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “art. 200. Os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial.”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 11580598. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 24 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004329-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

BRIDI DI DOMENICO & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO BORTOLUZZI (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004329-83.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, entregue a coisa indicada na exordial, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 2. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver a entrega da 

coisa e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de 

citação em mandado executivo. 3. Caso sejam apresentados embargos no 

prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009084-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON TOMASELLI - ME (AUTOR(A))

JANDERSON TOMASELLI (AUTOR(A))

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORCENI WALDEMAR ZAGO (RÉU)

O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009084-53.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007140-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE ALMEIDA RABELO (RÉU)

BRIGIDA MARIA DE ALMEIDA RABELO (RÉU)

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO (RÉU)

SINOPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (RÉU)

ADILSON JOSE RABELO (RÉU)

Magistrado(s):
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CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007140-16.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, 

acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou 

apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 2. No 

mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 

1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver 

pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso sejam apresentados 

embargos no prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código 

Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006748-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TOMOAKI URIU (AUTOR(A))

DEISE MARTINS URIU (AUTOR(A))

VANDERLEI NEZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006748-76.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a emenda da inicial de ID 14172292/14172461. 2. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2.1. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de setembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009147-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMACARI BEZERRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009147-78.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que o documento de ID 

14224785, aponta que a correspondência para notificação extrajudicial 

não foi entregue a parte requerida pelo motivo “sem entrega domiciliar”. 

Aliás, confira-se: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO 

“LOCALIDADE SEM ENTREGA DOMICILIAR” – NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – NÃO DEMONSTRADO - MORA NÃO COMPROVADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “localidade sem 

entrega domiciliar” ou o esgotamento das tentativas de notificação pelo 

credor, não resta comprovada a mora, necessária à busca e apreensão 

do bem.” (TJMT - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) 

2. Dessa forma, considerando o teor do disposto no artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do 

artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da 

exordial. 3. Por fim, em conformidade com o disposto no art. 46, parágrafo 

único, da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, faculto à parte autora, em 05 

(cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento das custas, das 

taxas judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009056-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

DANIELA DE CAMARGO MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009056-85.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos seus atos constitutivos, 

conforme disposto no artigo 319, II, do referido Códex, sob pena de 

indeferimento da inicial 2. Outrossim, diante do poder-dever do juiz, 

conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, bem como considerando os 

incisos II, V e VI, do referido artigo, determino, de ofício, a correção do 

valor atribuído à causa, para o valor de R$ 20.375,48 (vinte mil trezentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), haja vista que tal 

quantia é condizente com o proveito econômico pretendido com eventual 

procedência da lide. 2.1. Consigno que nesta desta procedi a retificação 

da autuação, para que conste o valor correto da causa, nos moldes 

estabelecidos no item acima. 3. Por fim, em conformidade com o disposto 

no art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, faculto à 

parte autora, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento 

das custas, das taxas judiciárias e seu respectivo comprovante de 

pagamento. 4. Decorrido o prazo do item 01, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004089-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUIEL REZER DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

PROCESSO Nº1004089-31.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

JAQUIEL REZER DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 

13096017 é tempestiva. Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 

152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 
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advogado(a) do(a) autor(a) a apresentar impugnação a mesma, caso 

queira. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 25 de setembro de 2018 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004791-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TATIANE MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1004791-74.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BRUNA TATIANE MOREIRA DOURADO POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO Certifico que, a contestação id 13339934 é tempestiva. 

Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a apresentar impugnação a mesma caso queira. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 25 de setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004914-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (ADVOGADO(A))

EDMILSON DOMINGOS TRENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOICENTURY DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SANDRO LEE DA SILVA BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004914-38.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos cópia de documento 

pessoal com foto, bem como documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato 

bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

25 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001087-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES MARTINS (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MOURA HORTA (ADVOGADO(A))

SILVIO SOM CRUZ E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001087-53.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011230-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI (ADVOGADO(A))

GERTRUDE MARIA GAZZOLA VACARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO (ADVOGADO(A))

KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

ARQUITETO HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011230-04.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000244-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIANE DE ABREU CARDOSO (REQUERIDO)

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000244-25.2016.811.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005328-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOVANI CLADIS GUTJAHR GODOIS (REQUERIDO)

JOELTON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005328-70.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012788-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

CARLOS APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Número do Processo: 1012788-11.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Diante da certidão de ID 15539698, cumpra-se a 

determinação de ID 12024112 e designe-se nova audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005757-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

SILVELANDIO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005757-37.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Certifique-se sobre o decurso de prazo para 

apresentação de defesa. 2.1. Na sequência, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002553-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOINIR BAU (RÉU)

 

PROCESSO Nº1002553-82.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES POLO PASSIVO:RÉU: LOINIR BAU 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto a devolução da carta precatória devolvida 

sem cumprimento, conforme id.15420291. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 

25 de setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSION LINGERIE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS CORREA RAMOS NETO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1001229-91.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. POLO PASSIVO:EXECUTADO: 

PASSION LINGERIE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - ME, JOSE 

CARLOS CORREA RAMOS NETO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a carta 

precatória devolvida conforme id 15420949. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 

25 de setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169933 Nr: 5003-88.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.690-O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS MOTA 

- OAB:OAB/BA 19.615, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 

16.691/A

 Certifico que, a contestação de fls.339/405, foi apresentada no prazo 

legal. Diante do exposto, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, abro vista à parte autora 

para manifestar-se no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211002 Nr: 11763-82.2014.811.0015

 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: FERRARINI & PISONI LTDA., DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIRCEU LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11763-82.2014.811.0015

 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: FERRARINI & PISONI LTDA. e DANIEL FERRARINI 

PISONI

PARTE RÉQUERIDA: ROGÉRIO DIRCEU LERNER

CITANDO: Rogério Dirceu Lerner, Cpf: 83705198904, Rg: 53724728 SSP 

PR Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Linha Vista Alegre, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Entre Rios do Oeste-PR

FINALIDADE: Proceder à citação do requerido para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir a obrigação exigida pela requerente, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 9.234,09.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma AÇÃO MONITÓRIA, em face e 

ROGÉRIO DIRCEU LERNER, proposta por FERRARINI & PISONI LTDA, 

representada por seu procurador DANIEL FERRARINI PISONI visando o 

recebimento de dívida. A priori, vale mencionar que o credor é dono da 

empresa Fantasia CERRADUS PNEUS, sendo assim o motivo pelo qual é 

credor do Devedor acima mencionado. A requerida emitiu um cheque como 

pagamento há quatro anos, a cártula voltou sem fundos, reapresentado, 

não surtiu efeito, assim começando a peregrinação para tentativa de 

receber o valor lançado no título executivo. Ao passar dos anos foram 

feitas inúmeras tentativas e propostas de pagamento, mas em todas não 

chegaram a seu êxito. Sempre procurando respeitar a inúmeras 

promessas de pagamento por parte da Promovida, a Autora fora 

penalizada com prescrição do título para fins de execução. Malgrado a 
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mora da Postulada (CC, art. 394), por diversas vezes a Promovente 

pleiteou em caráter amigável a liquidação do débito, sem lograr êxito. Não 

obstante, a Promovente almeja o recebimento da dívida, desta feita por 

intermédio da presente ação monitória. O valor atualizado com juros legais 

é de R$ 9.234,09 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e nove 

centavos), suportados pelo credor. Servindo como base e provas 

documentais o título executivo com valor líquido e certo da parte requerida, 

atinentes a liquidez, certa e exigibilidade da dívida que pretende cobrar 

pela presente ação monitória.

DECISÃO/DESPACHO: Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 

65), que determinou a inclusão do processo no plano de trabalho para 

análise e julgamento após o período correicional (art. 21, V, da 

CNGCGJ/MT). Pois bem. Considerando que o processo estava concluso 

no gabinete desde 31.3.2017, passo à sua análise e impulso necessário. 

Conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça em 29.3.2016 (f. 56), o 

réu "não reside mais no endereço indicado, conforme informações 

prestadas por familiares, terceiros e vizinhos que ali residem o mesmo 

mudou para a cidade e comarca de Balsas no Maranhão" [sic]. Não 

obstante, o endereço do réu constante dos Sistemas "SIEL" e "Infoseg", é 

o mesmo onde a tentativa de citação já restou frustrada. Diante disso, 

preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido formulado pela autora em 

13.02.2017 (fls. 63/64) e, com fundamento nos artigos 256 II e 257 do CPC, 

determino a citação do réu por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Caso o 

réu, devidamente citado por edital, não apresente resposta, desde já, com 

fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio-lhe curador especial um dos 

defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá ser intimado 

para seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da LCE nº 

146/2003. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008390-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO XIMENDES DE GODOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008390-84.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.1. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. 

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 2. Compulsando os autos, verifica-se 

que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 14954325), 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da parte requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição 

em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial 

(ID 14954325). 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos 

pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, 

voltem-me conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008610-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PILLER DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008610-82.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cuida-se de “AÇÃO RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por 

Lucas Piller dos Santos em desfavor de INSS – Instituto Nacional da 

Seguridade Social. 2. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS está inserido no conceito de 

Fazenda Pública, nos precisos termos do art. 8º da Lei nº 8.620/93, que 

assim dispõe: “O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas 

em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, 

gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda 

Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus 

bens.”. 3. Há inúmeras decisões do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, no 

sentido de que a competência para o julgamento desses feitos é das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, pois a condenação deverá ser 

suportada pelo Tesouro Nacional através do Ministério da Previdência 

Social. 4. Portanto, o INSS como autarquia federal usufrui de prerrogativas 

e privilégios semelhantes aos assegurados à Fazenda Pública, sendo 

evidente o julgamento pela Vara Especializada da Fazenda Pública. 5. Em 

que pese não constar expressamente nas atribuições das Varas da 

Fazenda Pública Estadual (Quadro de competências de todas as Varas do 

Estado de Mato Grosso – disponível no site do TJMT – última atualização 

em 21/03/2018) a competência para processar e julgar feitos em que seja 

parte o INSS, a designação de Fazenda Pública, lato sensu considerada, 

comporta não só a Administração Pública direta, mas também a 

descentralizada, em que se enquadram as autarquias. Até porque, seja 

integral ou subsidiariamente, é o erário público quem suporta os ônus da 

demanda, num e noutro caso. 6. Nesse sentido é o entendimento do STJ, 

bem como do Tribunal de justiça de nosso Estado: “EMENTA: RESP - 

PROCESSUAL CIVIL - PRAZO - AUTARQUIA - A LEI 8.620/1993, ART. 8º, 

CONFERE AO INSS AS PRERROGATIVAS E PRIVILÉGIOS ASSEGURADOS 

À FAZENDA PÚBLICA. O DEL 200 E O DEL 900 ESTABELECERAM NITIDA 

DISTINÇÃO ENTRE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS 

PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO. ENTRE AS PRIMEIRAS, 

SITUAM-SE AS AUTARQUIAS. EM CONSEQUENCIA, RECEBE O MESMO 

TRATAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. A PROPÓSITO, HÁ LEI EXPRESSA 

- DEL 7.659, DE 21/06/1945. A AUTARQUIA GOZA DO DIREITO AO PRAZO 

EM DOBRO PARA RECORRER (ART. 188, CPC).” (STJ - REsp 67829/RJ, 

Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 

28.08.1995, DJ 24.02.1997 p. 3420). “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 

TRABALHO - INSS - AUTARQUIA FEDERAL -APLICAÇÃO DA 

PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 

8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. Compete à Vara Especializada da 

Fazenda Pública, processar e julgar lides de interesse do INSS, em face 

das prerrogativas processuais concedidas às autarquias, nos termos no 

art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJ/MT, CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI 

STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). 7. Ante 

o exposto, nos termos dos artigos 62 e 64 do CPC bem como das normas 

de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor da Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca. 
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8. Decorrido o prazo recursal, redistribua-se o feito para Vara 

Especializada de Fazenda Púbica desta Comarca, com as nossas 

homenagens. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001903-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (AUTOR(A))

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (ADVOGADO(A))

EDGAR BIOLCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001903-98.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Indefiro o pedido de recolhimento das custas 

judiciais ao final do processo, uma vez que tal requerimento não é 

amparado pela legislação atual, pois a CNGC/TJMT determina, em seu art. 

456, que a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais, 

sejam recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, exceto nos 

casos de comprovada hipossuficiência financeira (TJMT - AgR 

35225/2014, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 

30.04.2014, p. 06.05.2014). 2. Por outro lado, o art. 98, § 6º, do Código de 

Processo Civil, autoriza a concessão do direito ao parcelamento das 

custas processuais, sendo requisito para tanto, conforme disposto no 

"caput" do aludido artigo, que o beneficiário demonstre a insuficiência de 

recursos para pagar as custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 3. 

Assim, determino a intimação da parte requerente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo o 

interesse no parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, 

sendo que, em caso positivo, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, deverá, no mesmo prazo, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

juntando aos autos documentos cópia da declaração de imposto de renda 

do exercício de 2017 de ambos os requerentes, sob pena de 

indeferimento do benefício. 4. Não havendo interesse no parcelamento, 

deverá comprovar, em 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290, CPC). 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008140-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINO FERNANDES (AUTOR(A))

FELIPE OLING CORASSA (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008140-51.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “Tutela de Urgência para Sustação de Protesto cumulada com 

Indenização por Danos Morais”, ajuizada por GONÇALINO FERNANDES em 

face de VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, na qual a parte 

requerente pugna, em sede de tutela de urgência, seja determinada a 

suspensão do protesto do título nº 2327/01, expedido junto ao Cartório do 

2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, sob a justificativa jamais 

realizou qualquer negócio jurídico com a ré, que pudesse ensejar a 

emissão do aludido título. Ao final, requer a declaração da inexistência da 

cobrança em questão, bem como seja parte requerida condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais. A exordial veio 

acompanhada dos documentos de ID 14790732/14791513. Em ID 

14813232, foi determinada a emenda da inicial, sendo tal determinação 

atendida em ID 14878981/14879149. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: 1. Recebo a emenda da inicial de ID 14878981/14879149, e, 

consigno que, nesta data, procedi com a retificação da autuação a fim de 

que conste a classe judicial e o valor da causa corretos. 2. O artigo 300 

do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de 

relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem 

do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve 

ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da 

probabilidade do direito postulado. 3.1. Outrossim, o perigo de dano este 

também perfaz demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos 

desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que 

poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar que 

ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de 

urgência, e por se tratar de protesto consumado (ID n. . 14791483), 

determino tão somente seja averbado junto aos registros dos protestos, 

para ciência de terceiros interessados da existência da medida judicial 

objeto desta ação, e, no caso de impossibilidade técnica de averbação, 

não deverão ser fornecidas informações a respeito dos protestos, até 

posterior determinação judicial. 5.1. Expeça-se ofício ao 2º Ofício 

Extrajudicial de Sorriso/MT, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprimento, sob pena de responsabilidade. 6. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

7. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008750-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TRIBURTINI DE LIRI FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008750-19.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizado por MCK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de JOSÉ TRIBURTINI DE LIRI FILHO, 

alegando, em apertada síntese que, em 20/02/2017, as partes entabularam 

um contrato de compromisso de locação de imóvel comercial de 

propriedade da requerida, denominado “ilha 02”, com 30.68 m² (4,38m por 

7,00m), pagando a título de res sperata e tenant mix o valor de R$ 

9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Afirma ter restado pactuado que o 

imóvel (shopping) está em fase de construção, sendo que a entrega do 

bem está prevista para a data de 31/10/2017, podendo ser prorrogada, 

“sem necessidade de comunicação ou realização de aditivo a este 

instrumento”, bem como a necessidade de se adequar sua futura atividade 
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comercial ao tenant mix do Shopping”. Discorre que solicitou a todos os 

seus investidores que indicassem as prováveis atividades comerciais a 

serem exercidas em suas lojas, assim como a pessoa jurídica que iria 

figurar como locatária no contrato de locação. Segue narrando que o 

requerido ao descobrir que “que na frente da sua loja a autora teria 

promovido exclusividade de atividade de sorveteria italiana a outro 

investidor, por considerar sua marca forte e capaz de arregimentar maior 

número de visitantes diários ao Shopping, requereu à autora que queria 

exercer a mesma atividade de sorvete italiano. Diante da incompatibilidade 

da atividade de sorvete italiano na loja reservada do réu, com o tenant mix 

elaborado pela autora, e para preservar a força atrativa de cada lojista 

para o Shopping, a mesma buscou remediar a situação, solicitando ao réu 

que escolhesse outra atividade comercial para ser exercida. Entretanto, 

até o presente momento o réu não apresentou outra atividade comercial à 

autora, mesmo diante das várias solicitações”. Posto isso, argumentando 

que o contrato celebrado com o requerido não trata de nenhum tipo de 

exclusividade e que a demora do requerido em apresentar outra atividade 

comercial e a pessoa jurídica acarretará em prejuízos à imagem do 

empreendimento, que será inaugurado sem uma das lojas de alimentação 

em funcionamento. Por tais razões, a fim de dar conclusão ao contrato de 

locação, requer a concessão de tutela de urgência, para seja o requerido 

compelido a apresentar “a atividade compatível ao tenant mix do shopping 

elaborado pela autora, ou seja, outra atividade comercial que não seja 

venda de sorvetes italiano e milk shake, bem como a indicação da pessoa 

jurídica que irá exercer tal atividade, para que a mesma figure no contrato 

de locação, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de ser 

considerado a desistência da execução do contrato preliminar pelo réu, 

nos termos do art. 465 do CC.”. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID 15136122/15136551. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: 1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1.1. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 2. 

Com tais considerações, percebe-se, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 3. Inobstante as substanciosas 

argumentações da requerente, compulsando os autos, verifica-se que não 

perfaz evidenciada a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de 

demonstração da obrigação legal e contratual do requerido em apresentar 

os dados requisitados pela empresa autora, porquanto o contrato em tela 

se trata apenas de compromisso de locação de imóvel, que ainda não teve 

sua construção finalizada, e pelo qual, o requerido, aparentemente, já deu 

sua contraprestação, conforme cláusula quinta do contrato em liça (ID 

15136438 - Pág. 2). 3.1. Além disso, infere-se que o pacto entabulado 

entre as partes também não faz menção a respeito de eventual prazo para 

que o futuro locatário forneça os dados sobre atividade comercial a ser 

desenvolvida no imóvel, notadamente, porque a natureza jurídica do 

aludido contrato corresponde tão somente a “compra/reserva” de uma 

vaga na res sperata (coisa esperada), ou seja, na reserva de localização 

de uma loja no imóvel do requerente que está sendo construído. 4. 

Igualmente, também não está evidenciado o perigo da demora ou risco ao 

resultado útil do processo, haja vista que o requerente não logrou êxito em 

comprovar a data da alegada inauguração do imóvel. 5. Com isso, se 

mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz 

imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Desse 

modo, com fundamento no artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência. 7. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 8. Cite-se e intime-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007070-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA ESTEVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MACIEL MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007070-96.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a emenda da inicial de ID 14756065/14762920. 1.1. Sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos apresentados 

pela requerente. 2. Desta forma, cite-se a parte ré para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 3. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 4. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de 

setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005919-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SCHUCH (AUTOR(A))

GABRIELA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005919-95.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a emenda da inicial de ID 14145365/14145757. 1.1. Sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos apresentados 

pela requerente. 2. Desta forma, cite-se a parte ré para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 3. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 4. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de 

setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 374 de 517



Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009033-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009033-42.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a parte requerente a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja determinada a retirada 

de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre o bem, anteriores a 

consolidação da propriedade, bem como para seja expedido ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a transferência da 

propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da parte autora por 

período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com a inicial, foram 

apresentados os documentos de ID 15294281/15294402. É O BREVE 

RELATÓRIO. DECIDO: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 15294398), comprovando que o 

bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte 

requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial (ID 15294401). 3. 

Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 

2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. 

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo 

parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determino a busca 

e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido 

de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a 

retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a 

natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. 

Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública 

Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em 

pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, 

se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 

5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, 

voltem-me conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004682-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE TAL (RÉU)

MARIA DO CARMO CASSIANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004682-26.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001164-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS CRUZ BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001164-62.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 

ajuizou “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” em face ANTÔNIO LUIS 

CRUZ BATISTA, requerendo a concessão liminar de reintegração de 

posse do veículo arrendado, descrito nos autos. 2. A decisão de ID. 

4793134 determinou a emenda da inicial para a comprovação da mora da 

parte requerida, bem como a comprovação do recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Em ID 

5532738, a parte autora apresentou manifestação, aduzindo que a mora 

decorre do simples vencimento do contrato firmado entre as partes, 

requerendo, ao final, a apreciação do pedido liminar. 4. Em ID 10762221, o 

requerente postulou pela juntada das guias de custas iniciais devidamente 

quitadas. 5. Em ID 11839095, a parte autora pugnou pelo deferimento da 

medida liminar. É o relatório. Fundamento e decido: 6. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

para emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do requerido, 

limitando-se a afirmar em ID 5532738 que o entendimento dos tribunais 

superiores é no sentido de que “a mora decorre do simples vencimento, 

devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de 

notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do 

devedor indicado no contrato.”. 7. Todavia, tal argumentação não merece 

abrigo, uma vez que o posicionamento da jurisprudência em casos 

análogos aos dos autos é no sentido de que a notificação extrajudicial não 

entregue a parte ré pelo motivo “mudou-se”, desacompanhada de 

notificação via edital não é suficiente para comprovação da mora, veja-se: 

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.222.221 - SC (2017/0324066-5) 

(...) Trata-se de agravo interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., contra 

decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado 

no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, insurge-se 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim 

ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REGRAS 

DO DECRETO-LEI 911/69 QUE SÃO APLICADAS AOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 
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EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO 

DE RECEBIMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO (ARTIGO 

2º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/69). NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI 

RECEBIDA, EM RAZÃO DE CONSTAR'MUDOU-SE''. PARTE QUE, APESAR 

DE INTIMADA PARA EMENDAR A INICIAL, INSISTIU NA TESE DE QUE A 

MORA JÁ ESTARIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL QUE PODE SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS, TAL 

COMO,O PROTESTO. MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA 

Recurso improvido"(fl. 122 e-STJ) (...) A insurgência não merece 

prosperar. Da análise do acórdão, extrai-se a conclusão que o recorrente, 

após a constatação de que o devedor não foi encontrado no endereço 

indicado no contrato, não realizou diligências para promover o protesto do 

título por edital. (...) A jurisprudência deste Superior Tribunal determina que 

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar 

o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o 

réu encontrado no endereço indicado no contrato" (AgInt no AgRg no 

AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). Em igual sentido: "AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. (...). Diante do exposto, conheço do 

agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 12 de março de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA.”. (STJ - AREsp: 1222221 SC 2017/0324066-5, Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 23/03/2018). 8. 

Por sua vez, o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe 

que a petição inicial será indeferida quando: “não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial dá 

ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 9. Assim, diante 

dessas considerações, a ausência da comprovação da mora é causa de 

extinção do processo. Nesse sentido: “ARRENDAMENTO MERCANTIL – 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO (ARTIGO 267, I, DO CPC/73)– ADMISSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE (ARTIGO 267, § 

1º, DO CPC/73)– A intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 267, § 

1º, do CPC/73, tem aplicação apenas nos casos dos incisos II e III, do 

referido artigo, não se aplicando essa hipótese, a este caso – Notificação 

extrajudicial não entregue à devedora – Mora não comprovada – Inércia do 

autor, que intimado a emendar a inicial, manteve-se inerte – A notificação 

premonitória constitui documento indispensável à propositura da ação de 

reintegração de posse (Súmula 369 do C. STJ)- Sentença mantida – 

Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 40078459820138260506 SP 

4007845-98.2013.8.26.0506, Relator: Carlos von Adamek, Data de 

Julgamento: 07/12/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2016). 10. Desta feita e, considerando que o requerente 

não comprovou a constituição em mora da parte requerida, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil. 11. Eventuais custas remanescentes pela requerente. 

12. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011500-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011500-28.2017.8.11.0015 Vistos etc. 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou “AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO” em face THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, na qual 

se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. Em ID 

11072173/11072210, o requerente postulou pela juntada de instrumento de 

protesto para comprovação da mora do requerido. Foi determinada a 

emenda da inicial em ID 11136416 para a comprovação da mora da parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

uma vez que esta não se encontra em lugar incerto e não sabido, a fim de 

justificar a notificação editalícia, sobrevindo manifestação do requerente 

em ID 11256162. Em ID 13985437, foi novamente determinada a 

comprovação da mora do requerido, tendo o requerente se manifestado 

em ID 14447815/14447821. É o relatório. Fundamento e decido: 1. Recebo 

a emenda da inicial de ID 14447815. 2. Sabe-se que nas dívidas garantidas 

por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo 

para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação 

da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode 

inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal. 2.1. Assim, o simples 

inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o 

acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à 

comprovação da mora. 3. Aliás, insta consignar que a jurisprudência é 

pacificada no sentido de que para a constituição em mora, não é 

necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo 

devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato, com 

a prova de que tenha sido recebido por alguém: “PROCESSUAL CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO 

ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos 

termos do § 2º do art. 2º do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser 

demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante 

carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação 

extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que 

alguém a tenha recebido, não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do 

decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, 

quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do 

parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso 

c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o . ” ( T J - D F  2 0 1 7 0 6 1 0 0 0 4 9 0 2  D F 

0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 4. “In casu”, infere-se que, 

embora tenho sido oportunizada por diversas vezes a emenda da inicial, 

não há comprovação de que a tentativa de notificação extrajudicial (ID 

10223842 - Pág. 1) tenha sido enviada ao endereço do devedor indicado 

no contrato pelo motivo. 5. Ademais, insta consignar que a jurisprudência 

tem se posicionado no sentido de que a notificação do devedor via edital, 

somente é válida depois de esgotados todos os meios de notificação 

extrajudicial da parte requerida, o que não é o caso em tela. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO.A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 376 de 517



analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) 

6. Por sua vez, o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe 

que a petição inicial será indeferida quando: “não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial dá 

ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 7. Desta feita, 

diante dessas considerações, a ausência da comprovação da mora é 

causa de extinção do processo e, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 8. 

Eventuais custas remanescentes pelo requerente. 9. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002153-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002153-34.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., 

em desfavor de CLECI MARIA TREVIZOL, referente a veículo, objeto de 

contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes. A inicial veio 

acompanhada dos devidos documentos. A exordial foi recebida em ID 

14056606, oportunidade em que foi deferida a liminar de busca e 

apreensão. Compareceu a requerida em ID 14759775, informando a purga 

da mora do contrato de financiamento, requerendo a imediata restituição 

do veículo apreendido. Os documentos de ID 14984410 evidenciam que o 

veículo foi apreendido e entregue ao preposto da parte requerente em 

08/08/2018. É O RELATÓRIO. DECIDO. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor de CLECI MARIA 

TREVIZOL. 2. Consoante relatado alhures, o veículo em questão foi 

apreendido em 08/08/2018 (ID 14984410 - Pág. 13), no entanto, o 

requerido somente purgou a mora na data de 14/08/2018 (ID 14758891). 3. 

Sobre o tema, dispõe o art. 3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69 que cinco 

dias após executada a liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, hipótese na qual, o bem lhe será 

restituído livre do ônus. 4. Destarte, é notório que a parte requerida purgou 

a mora fora do prazo exigido pelo Decreto que rege a matéria, o qual se 

findou em 13/08/2018, vez que consoante entendimento jurisprudencial, 

não se aplica a contagem em dias úteis, prevista estabelecida no artigo 

219 do CPC, ao prazo de purga da mora, em demanda de busca e 

apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, em virtude de se tratar de 

direito material. Aliás, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PRAZO DE 05 DIAS 

CORRIDOS - DIREITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO 

ART. 219, DO CPC/2015. Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, cabe ao devedor 

fiduciante purgar a mora, pagando a integralidade da dívida pendente, nos 

cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão. Não se aplica 

a contagem em dias úteis, prevista no art. 219, do CPC/2015, ao prazo de 

purga da mora, por se tratar de direito material. Assim, tendo o depósito 

sido realizado pelo devedor fora do prazo estabelecido pela lei, impossível 

a restituição do bem apreendido. V.V. O prazo para realização do depósito 

para liquidação do contrato decorrente de alienação fiduciária em Ação de 

busca e apreensão é de natureza processual, pois se trata de ato 

praticado no processo com efeitos processuais, assim deve ser contado 

em dias úteis. O depósito para liquidação do contrato, se realizado no 

valor indicado pela parte credora, mas se revelando insuficiente em razão 

do decurso do tempo, deve ser atualizado pelo credor, facultando a parte 

devedora a complementação da diferença apurada. O cálculo deve incluir 

os encargos moratórios, custas, honorários e taxas solvidas pelo credor.” 

(TJ-MG - AI: 10000170248462001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data 

de Julgamento: 12/06/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/07/2017) 5. Assim, considerando que o depósito para 

purga da mora foi realizado extemporaneamente, não há se falar em 

restituição do veículo apreendido, de modo que, a procedência da 

demanda é medida que se impõe. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

DEVEDOR. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este 

Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode 

ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. 

Precedentes. (...) "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 3. 

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 548.299/MS, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 

23/08/2017 – grifo acrescentado). 6. Desta feita, com fulcro no artigo 3º §

§1º e 5º do Decreto-Lei n. 911/69, julgo procedente o pedido inicial, e, por 

consequência, torno definitiva a liminar concedida (ID. 14056606), 

consolidando, nas mãos do requerente, o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem alienado fiduciariamente, qual seja, veículo marca FORD 

modelo RANGER XLS 2.5 4X2 CS, ano fabricação 2013, chassi 

8AFAR20F8EJ196287, placa NUF7213, cor BRANCA e RENAVAM nº 

000998850993, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em 

julgado da sentença. 7. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 6º, do CPC. 8. 

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN/MT, dando-lhe ciência 

desta decisão e, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias, observando-se o que determina a CNGC, com 

relação às custas processuais. 9. Por fim, considerando que os valores 

depositados (ID 14758891) pela parte requerida nos presentes autos não 

serviram para o fim almejado, determino a sua restituição, mediante 

expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado do 

presente decisum. 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006218-09.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO RÉU: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação ordinária c/c tutela provisória de urgência antecipada que Vinicius 

Fantinatti de Brito move contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e 

Motomagazine Automotores Ltda. em razão de um vício existente no 

câmbio do veículo Ford Ecosport, ano 2013/2014, de sua propriedade. A 

inicial foi recebida pela decisão ID 7986736, ocasião em que a tutela de 

urgência foi indeferida em razão da necessidade da realização de prova 

pericial a fim de constatar se o problema apresentado no veículo é 

decorrente de “situações de contaminação de embreagem pelo fluido de 

transmissão”. Contestando a ação, ID 8831864, a requerida Ford Motor 

Company Brasil Ltda. afirmou que o veículo encontra-se fora da garantia 

legal, uma vez que o autor não realizou as revisões devidas. Arguiu 

preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial ante a falta de 

documentos indispensáveis, ao fundamento de que a inicial não foi 

instruída com o documento que comprove que o veículo seja de 

propriedade do autor. Ocorre que o documento ID 7247191 evidencia que 

o veículo Ford Ecosport, placas OUK-7516, pertence ao autor desde 

30.04.2015, sendo desnecessária a juntada aos autos do CRLV do veículo 

para tal mister, razão pela qual rejeito as preliminares supra. A segunda 

requerida, Motomagazine Automotores Ltda, apresentou a contestação ID 

9019937, onde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, onde esclarece 

que não vendeu o veículo ao autor e nem o fabricou, devendo ser excluída 

do polo passivo da ação. Muito embora seja verdade que a requerida 

Motomagazine não tenha fabricado ou vendido o veículo em discussão, os 

documentos ID 7247213, ID 7247224, ID 7247228, ID 7247239, ID 7247247 

evidenciam que ela era a concessionária responsável pela manutenção e 

reparo do veículo, além de ter negado a repará-lo. Ocorre que o motivo 

pelo qual o reparo foi negado se deu em razão de que o autor não teria 

respeitado o cronograma de manutenção previsto no manual do veículo, 

conforme contestação ID 9019937, estando aí o cerne da questão. 

Impugnando a contestação, o autor afirmou que não foi informado de 

qualquer condição no momento da compra do veículo, e que não restou 

comprovado qualquer acordo com relação ao cronograma das revisões do 

veículo quando celebrou o negócio. Por fim, afirma que o veículo foi 

reparado em garantia no início de 2016, conforme nota fiscal que instruiu a 

exordial, o que derrubaria toda a tese da requerida. Compulsando os 

autos, verifico ser incontroverso que o veículo do autor possui ano de 

fabricação/modelo 2013/2014 e que ele possui 3 anos de garantia legal e 

contratual, logo, inequívoco que ele possuía garantia até meados de 2016, 

tanto que foi reparado em garantia pela concessionária/requerida em 

23.04.2016, conforme documento ID 7247247. Ocorre que o vício no 

câmbio do veículo tornou a aparecer em 01.02.2017, ou seja, após o 

período de garantia contratual de 3 anos, ocasião em que o reparo em 

garantia foi negado pelas requeridas. No entanto, o autor afirmou na inicial 

que diante do defeito crônico apresentado pelo câmbio Powershift, a 

primeira requerida estendeu a garantia contratual de três para cinco anos 

ou até 160.000 km rodados, instruindo a inicial com os documentos ID 

7247262, ID 7247276, ID 7247284, ID 7247300, ID 7247325 que 

comprovam o alegado, tanto que não foram impugnados pelas requeridas. 

Todavia, é público e notório que para a manutenção da garantia de 

qualquer veículo, o seu proprietário deve leva-lo à concessionária da 

marca para a realização das revisões e manutenções periódicas. Desta 

forma, deixo para analisar a referida preliminar com o mérito da ação, 

fixando desde já como ponto controvertido o cumprimento ou não pelo 

autor do cronograma de manutenção previsto no manual do veículo a partir 

do seu último reparo em garantia, 23.04.2016, ID 7247247, até a presente 

data, bem como se existe vício de fabricação no câmbio do veículo do 

autor. Defiro as provas requeridas, notadamente a pericial e testemunhal. 

Para tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o engenheiro 

mecânico Jorge Ioannis Tissilfidis (9999-4321), com endereço à rua dos 

Manacás, nº 2715, centro, Sinop-MT, a fim de verificar a existência de 

vício de fabricação no câmbio do veículo do autor. Faculto às partes, no 

prazo de 15 dias, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação 

de quesitos. Ofertados estes últimos, façam-me os autos cls. para cumprir 

o disposto no art. 470 do CPC. Após, intime-se o Sr. Perito para que 

cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. Considerando que os fatos 

narrados na exordial demonstram que a relação existente entre as partes 

se trata de nítida relação de consumo, inverto o ônus da prova nos termos 

do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso após o 

oferecimento da proposta de honorários, determino a intimação das 

requeridas para que efetuem o depósito no prazo de cinco dias, na 

proporção de 50% cada uma, ou esclareçam porque não o fazem, sob 

pena de julgamento do processo sem a realização da perícia, arcando elas 

com os consectários decorrentes da inversão do ônus da prova. Efetuado 

o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, devendo o 

remanescente ser levantado apenas ao final. Sendo indicados assistentes 

técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 466, § 2º do CPC. 

Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias 

para apresentação do laudo de avaliação. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006218-09.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO RÉU: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação ordinária c/c tutela provisória de urgência antecipada que Vinicius 

Fantinatti de Brito move contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e 

Motomagazine Automotores Ltda. em razão de um vício existente no 

câmbio do veículo Ford Ecosport, ano 2013/2014, de sua propriedade. A 

inicial foi recebida pela decisão ID 7986736, ocasião em que a tutela de 

urgência foi indeferida em razão da necessidade da realização de prova 

pericial a fim de constatar se o problema apresentado no veículo é 

decorrente de “situações de contaminação de embreagem pelo fluido de 

transmissão”. Contestando a ação, ID 8831864, a requerida Ford Motor 

Company Brasil Ltda. afirmou que o veículo encontra-se fora da garantia 

legal, uma vez que o autor não realizou as revisões devidas. Arguiu 

preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial ante a falta de 

documentos indispensáveis, ao fundamento de que a inicial não foi 

instruída com o documento que comprove que o veículo seja de 

propriedade do autor. Ocorre que o documento ID 7247191 evidencia que 

o veículo Ford Ecosport, placas OUK-7516, pertence ao autor desde 

30.04.2015, sendo desnecessária a juntada aos autos do CRLV do veículo 

para tal mister, razão pela qual rejeito as preliminares supra. A segunda 

requerida, Motomagazine Automotores Ltda, apresentou a contestação ID 

9019937, onde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, onde esclarece 

que não vendeu o veículo ao autor e nem o fabricou, devendo ser excluída 

do polo passivo da ação. Muito embora seja verdade que a requerida 

Motomagazine não tenha fabricado ou vendido o veículo em discussão, os 

documentos ID 7247213, ID 7247224, ID 7247228, ID 7247239, ID 7247247 

evidenciam que ela era a concessionária responsável pela manutenção e 

reparo do veículo, além de ter negado a repará-lo. Ocorre que o motivo 

pelo qual o reparo foi negado se deu em razão de que o autor não teria 

respeitado o cronograma de manutenção previsto no manual do veículo, 

conforme contestação ID 9019937, estando aí o cerne da questão. 

Impugnando a contestação, o autor afirmou que não foi informado de 

qualquer condição no momento da compra do veículo, e que não restou 

comprovado qualquer acordo com relação ao cronograma das revisões do 

veículo quando celebrou o negócio. Por fim, afirma que o veículo foi 

reparado em garantia no início de 2016, conforme nota fiscal que instruiu a 

exordial, o que derrubaria toda a tese da requerida. Compulsando os 

autos, verifico ser incontroverso que o veículo do autor possui ano de 

fabricação/modelo 2013/2014 e que ele possui 3 anos de garantia legal e 
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contratual, logo, inequívoco que ele possuía garantia até meados de 2016, 

tanto que foi reparado em garantia pela concessionária/requerida em 

23.04.2016, conforme documento ID 7247247. Ocorre que o vício no 

câmbio do veículo tornou a aparecer em 01.02.2017, ou seja, após o 

período de garantia contratual de 3 anos, ocasião em que o reparo em 

garantia foi negado pelas requeridas. No entanto, o autor afirmou na inicial 

que diante do defeito crônico apresentado pelo câmbio Powershift, a 

primeira requerida estendeu a garantia contratual de três para cinco anos 

ou até 160.000 km rodados, instruindo a inicial com os documentos ID 

7247262, ID 7247276, ID 7247284, ID 7247300, ID 7247325 que 

comprovam o alegado, tanto que não foram impugnados pelas requeridas. 

Todavia, é público e notório que para a manutenção da garantia de 

qualquer veículo, o seu proprietário deve leva-lo à concessionária da 

marca para a realização das revisões e manutenções periódicas. Desta 

forma, deixo para analisar a referida preliminar com o mérito da ação, 

fixando desde já como ponto controvertido o cumprimento ou não pelo 

autor do cronograma de manutenção previsto no manual do veículo a partir 

do seu último reparo em garantia, 23.04.2016, ID 7247247, até a presente 

data, bem como se existe vício de fabricação no câmbio do veículo do 

autor. Defiro as provas requeridas, notadamente a pericial e testemunhal. 

Para tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o engenheiro 

mecânico Jorge Ioannis Tissilfidis (9999-4321), com endereço à rua dos 

Manacás, nº 2715, centro, Sinop-MT, a fim de verificar a existência de 

vício de fabricação no câmbio do veículo do autor. Faculto às partes, no 

prazo de 15 dias, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação 

de quesitos. Ofertados estes últimos, façam-me os autos cls. para cumprir 

o disposto no art. 470 do CPC. Após, intime-se o Sr. Perito para que 

cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. Considerando que os fatos 

narrados na exordial demonstram que a relação existente entre as partes 

se trata de nítida relação de consumo, inverto o ônus da prova nos termos 

do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso após o 

oferecimento da proposta de honorários, determino a intimação das 

requeridas para que efetuem o depósito no prazo de cinco dias, na 

proporção de 50% cada uma, ou esclareçam porque não o fazem, sob 

pena de julgamento do processo sem a realização da perícia, arcando elas 

com os consectários decorrentes da inversão do ônus da prova. Efetuado 

o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, devendo o 

remanescente ser levantado apenas ao final. Sendo indicados assistentes 

técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 466, § 2º do CPC. 

Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias 

para apresentação do laudo de avaliação. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006218-09.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO RÉU: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação ordinária c/c tutela provisória de urgência antecipada que Vinicius 

Fantinatti de Brito move contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e 

Motomagazine Automotores Ltda. em razão de um vício existente no 

câmbio do veículo Ford Ecosport, ano 2013/2014, de sua propriedade. A 

inicial foi recebida pela decisão ID 7986736, ocasião em que a tutela de 

urgência foi indeferida em razão da necessidade da realização de prova 

pericial a fim de constatar se o problema apresentado no veículo é 

decorrente de “situações de contaminação de embreagem pelo fluido de 

transmissão”. Contestando a ação, ID 8831864, a requerida Ford Motor 

Company Brasil Ltda. afirmou que o veículo encontra-se fora da garantia 

legal, uma vez que o autor não realizou as revisões devidas. Arguiu 

preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial ante a falta de 

documentos indispensáveis, ao fundamento de que a inicial não foi 

instruída com o documento que comprove que o veículo seja de 

propriedade do autor. Ocorre que o documento ID 7247191 evidencia que 

o veículo Ford Ecosport, placas OUK-7516, pertence ao autor desde 

30.04.2015, sendo desnecessária a juntada aos autos do CRLV do veículo 

para tal mister, razão pela qual rejeito as preliminares supra. A segunda 

requerida, Motomagazine Automotores Ltda, apresentou a contestação ID 

9019937, onde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, onde esclarece 

que não vendeu o veículo ao autor e nem o fabricou, devendo ser excluída 

do polo passivo da ação. Muito embora seja verdade que a requerida 

Motomagazine não tenha fabricado ou vendido o veículo em discussão, os 

documentos ID 7247213, ID 7247224, ID 7247228, ID 7247239, ID 7247247 

evidenciam que ela era a concessionária responsável pela manutenção e 

reparo do veículo, além de ter negado a repará-lo. Ocorre que o motivo 

pelo qual o reparo foi negado se deu em razão de que o autor não teria 

respeitado o cronograma de manutenção previsto no manual do veículo, 

conforme contestação ID 9019937, estando aí o cerne da questão. 

Impugnando a contestação, o autor afirmou que não foi informado de 

qualquer condição no momento da compra do veículo, e que não restou 

comprovado qualquer acordo com relação ao cronograma das revisões do 

veículo quando celebrou o negócio. Por fim, afirma que o veículo foi 

reparado em garantia no início de 2016, conforme nota fiscal que instruiu a 

exordial, o que derrubaria toda a tese da requerida. Compulsando os 

autos, verifico ser incontroverso que o veículo do autor possui ano de 

fabricação/modelo 2013/2014 e que ele possui 3 anos de garantia legal e 

contratual, logo, inequívoco que ele possuía garantia até meados de 2016, 

tanto que foi reparado em garantia pela concessionária/requerida em 

23.04.2016, conforme documento ID 7247247. Ocorre que o vício no 

câmbio do veículo tornou a aparecer em 01.02.2017, ou seja, após o 

período de garantia contratual de 3 anos, ocasião em que o reparo em 

garantia foi negado pelas requeridas. No entanto, o autor afirmou na inicial 

que diante do defeito crônico apresentado pelo câmbio Powershift, a 

primeira requerida estendeu a garantia contratual de três para cinco anos 

ou até 160.000 km rodados, instruindo a inicial com os documentos ID 

7247262, ID 7247276, ID 7247284, ID 7247300, ID 7247325 que 

comprovam o alegado, tanto que não foram impugnados pelas requeridas. 

Todavia, é público e notório que para a manutenção da garantia de 

qualquer veículo, o seu proprietário deve leva-lo à concessionária da 

marca para a realização das revisões e manutenções periódicas. Desta 

forma, deixo para analisar a referida preliminar com o mérito da ação, 

fixando desde já como ponto controvertido o cumprimento ou não pelo 

autor do cronograma de manutenção previsto no manual do veículo a partir 

do seu último reparo em garantia, 23.04.2016, ID 7247247, até a presente 

data, bem como se existe vício de fabricação no câmbio do veículo do 

autor. Defiro as provas requeridas, notadamente a pericial e testemunhal. 

Para tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o engenheiro 

mecânico Jorge Ioannis Tissilfidis (9999-4321), com endereço à rua dos 

Manacás, nº 2715, centro, Sinop-MT, a fim de verificar a existência de 

vício de fabricação no câmbio do veículo do autor. Faculto às partes, no 

prazo de 15 dias, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação 

de quesitos. Ofertados estes últimos, façam-me os autos cls. para cumprir 

o disposto no art. 470 do CPC. Após, intime-se o Sr. Perito para que 

cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. Considerando que os fatos 

narrados na exordial demonstram que a relação existente entre as partes 

se trata de nítida relação de consumo, inverto o ônus da prova nos termos 

do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso após o 

oferecimento da proposta de honorários, determino a intimação das 

requeridas para que efetuem o depósito no prazo de cinco dias, na 

proporção de 50% cada uma, ou esclareçam porque não o fazem, sob 

pena de julgamento do processo sem a realização da perícia, arcando elas 

com os consectários decorrentes da inversão do ônus da prova. Efetuado 

o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, devendo o 

remanescente ser levantado apenas ao final. Sendo indicados assistentes 

técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 466, § 2º do CPC. 

Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias 
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para apresentação do laudo de avaliação. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007684-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DA SILVA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e despejo, no bairro Setor Comercial, 

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, após a prestação de caução, conforme decisão abaixo 

transcrita. VISTOS, ETC... Trata-se de ação de despejo para retomada por 

término de contrato que CCS Administradora de Condomínios EIRELI – ME 

move contra Cícero Aparecido da Silva. A requerente aduz que alugou ao 

requerido, mediante contrato escrito, o imóvel comercial sito à av. 

Governador Julio Campos, nº 469, sala 02, na cidade de Sinop, por um 

período de um ano. Alega que o referido contrato findou-se em 

05.07.2018, data em que o requerido deveria sair do imóvel, o que não 

ocorreu até a presente data, razão pela qual busca a tutela deste Juízo. É 

o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido 

de Liminar referente a um imóvel não residencial. Compulsando os autos, 

verifico que o contrato de locação de espaço comercial urbano celebrado 

entre as partes, doc. ID 14536708, possui prazo determinado de um ano, 

com início em 06.07.2017 e término em 05.07.2018. O término da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do 

cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, 

possibilitam a obtenção da liminar de despejo, conforme preconiza o art. 

59, §1º, VIII da Lei nº 8.245/1991 O contrato entabulado entre as partes, 

doc. ID 14536708, findou-se em 05.07.2018, enquanto que a ação foi 

proposta em 03.08.2018, portanto, dentro do prazo a que se refere o 

artigo supra. Por essas razões, e entendendo que inicialmente estão 

presentes os requisitos exigidos pela lei defiro liminar de despejo, desde 

que prestada caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, art. 59, § 

1º da Lei nº 8.245/91, determinando que o requerido/locatário desocupe o 

imóvel no prazo de 15 dias de forma voluntária. Não havendo 

desocupação voluntária expeça-se o competente mandado de despejo, 

devendo-se requisitar reforço policial para o seu cumprimento. Cite-se e 

intime-se o requerido/locatário desta decisão para, querendo, contestá-la 

no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 333836 Nr: 12021-53.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI BORGES REGITANO, VIVIANE MARTINS 

FRANGE REGITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 334606 Nr: 12513-45.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON DEMORVAN MENEGHELLI GIACHINI, 

VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332751 Nr: 11270-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:MT/14.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio da contestação e do 

instrumento de mandato conferido ao advogado, bem como do 

comprovante de pagamento de custas e taxas judiciais, eis que se tratam 

de cópias essenciais para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 

260 do CPC.

Com a juntada, façam-me os autos em conclusão para verificação dos 

requisitos e recebimento da inicial. Caso contrário, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 324341 Nr: 5856-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

Com o objetivo de inquirir a testemunha conforme deprecado, designo 

audiência para o dia 06/11/2018 às 15:00 horas.

 Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a intimação judicial da 

testemunha arrolada pelo beneficiário da justiça gratuita.

Comunique-se ao juízo Deprecante.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 312310 Nr: 15961-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ZANELLA, ANTONIO ALEXANDRE 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER, ADALBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:11.162-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 317831 Nr: 1538-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Ossuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 48, determino a remessa da presente missiva 

para a Comarca de Vera – MT, nos termos do art. 262 do CPC, com as 

baixas necessárias.

 Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 334461 Nr: 12420-82.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÍS GONÇALVES DOS SANTOS, VALDINEI DE 

OLIVEIRA LUZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISLA BRITO RIGOTTI, VANESSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, eis que se trata de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC.

 Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332591 Nr: 11173-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GELIA NONATO FREIRE, DIRCEU SERGIO 

KINAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DOIS PINHEIROS - HOSPITAL 

MATERNIDADE E CENTRO DE DIAGNOSTICO P. IMAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN SUELZLE - OAB/MT. 

17.367 - OAB:206.625-SP, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

Com o objetivo de inquirir o informante conforme deprecado, designo 

audiência para o dia 07/11/2018 às 15:30 horas.

 Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

 Caso o informante deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzido e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160360 Nr: 7746-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ZANETTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA MOSELE - OAB:OAB/MS 

11.778, KEDINA DE FATIMA GONÇALVES RODRIGUES - OAB:77.357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.108 que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, bem como da petição e documentos de fls. 109/112, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122423 Nr: 1584-31.2010.811.0015

 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: ELIZEU DIONÍZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES 

- OAB:6367/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR anteriormente concedida às fls. 

72/74, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, para DECLARAR rescindidos os Instrumentos 

Particulares de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária de 

números 018/002/2005 e 018/003/2005 (fls. 21/34), celebrado entre às 

partes, determinando a imediata reintegração da Ré na posse dos imóveis 

objeto dos referidos instrumentos. CONDENO a Ré na restituição, de uma 

só vez, dos valores referentes às parcelas adimplidas pelo Autor, 

corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada 

uma, com incidência de juros de 1% ao mês somente após o transito em 

julgado, sendo autorizo a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total pago, para o fim de cobrir eventuais prejuízos advindos do 

desfazimento do negócio jurídico (despesas administrativas havidas com a 

divulgação, comercialização e corretagem, dentre outras). Fica também a 

Ré autorizada a reter, nos moldes do fundamento desta sentença, 

eventuais débitos existentes e devidamente comprovados, referentes ao 

IPTU, desde a celebração do contrato até a propositura da presente 

ação.CONDENO a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/15.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 24 de setembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121703 Nr: 863-79.2010.811.0015

 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: LEANDRO MARCOS GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR anteriormente concedida às fls. 

154, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, para DECLARAR rescindidos os Instrumentos 

Particulares de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária de 

número 033/009/2007 (fls. 29/34), celebrado entre às partes, 

determinando a imediata reintegração da Ré na posse do imóvel objeto do 

referido instrumento. CONDENO a Ré na restituição, de uma só vez, dos 

valores referentes às parcelas adimplidas pelo Autor, corrigidas 

monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada uma, com 

incidência de juros de 1% ao mês somente após o transito em julgado, 

sendo autorizo a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

pago, para o fim de cobrir eventuais prejuízos advindos do desfazimento 

do negócio jurídico (despesas administrativas havidas com a divulgação, 

comercialização e corretagem, dentre outras). Fica também a Ré 

autorizada a reter, nos moldes do fundamento desta sentença, eventuais 

débitos existentes e devidamente comprovados, relativos às despesas 

propter rem (IPTU, Contribuição de Iluminação Pública, dentre outras), 

desde a celebração do contrato até a propositura da presente 

ação.CONDENO a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/15.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 24 de setembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158611 Nr: 5823-44.2011.811.0015

 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: ANTONIA CLEUDIMAR AZEVEDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETA IMOBILIARIA E ADMINISTRAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR rescindido o 

“CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA” celebrado entre 

às partes (fls. 20/21), determinando a imediata reintegração da Ré na 

posse dele, e caso existe inscrição do nome da Autora nos órgãos de 

restrição ao crédito decorrente do contrato aqui rescindido, em razão do 

retorno das partes ao status quo ante, DETERMINO que a Ré, no prazo de 

05 (cinco) dias, o exclua, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) pelo descumprimento desta ordem. CONDENO a Ré na 

restituição, de uma só vez, dos valores referentes às parcelas adimplidas 

pela Autora, além do valor pago a título de sinal, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada uma, com incidência de 

juros de 1% ao mês somente após o transito em julgado, sendo autorizo a 

retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor total pago, para o fim de 

cobrir eventuais prejuízos advindos do desfazimento do negócio jurídico 

(despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e 

corretagem, dentre outras). Fica também a Ré autorizada a reter, nos 

moldes do fundamento desta sentença, os valores referentes ao IPTU, 

devidamente comprovados, desde a celebração do contrato até a 

propositura da presente ação.CONDENO a Ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 24 de 

setembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130584 Nr: 9800-78.2010.811.0015

 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: RODRIGO WOLLINGER CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - 

OAB:13819/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do Autor, CONDENANDO-O ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

30. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop, 24 de setembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150281 Nr: 11405-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO FAVARETO, JUAREZ 

DOMINGOS DOS SANTOS, MADEIREIRA SÃO JOSÉ EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de Juara/MT., juntada aos autos às fls.265/301, requerendo o 

que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158075 Nr: 5236-22.2011.811.0015

 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: GLEDSON FERNANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do Autor, para CONDENAR a Ré, a título de 
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indenização por danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e 

juros de mora a partir do ato ilícito (fls. 50 – data da solicitação da 

portabilidade feita pela Ré – 10/03/2010), por se tratar a espécie de 

relação extracontratual, incidindo a Súmula 54 do STJ.CONDENO a Ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 24 de setembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175510 Nr: 11113-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR FORMIGHIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.75, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203802 Nr: 6020-91.2014.811.0015

 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: ANA CRISTINA BENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 6020-91.2014

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 271, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249533 Nr: 18015-67.2015.811.0015

 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: PAMPA RENTAL LOCAÇÃOES DE MAQUINAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RIBEIRO BATISTA ME, FLAVIO 

RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18015-67.2015

Vistos, etc...

Intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Autora, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255521 Nr: 1157-24.2016.811.0015

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1157-24.2016

Vistos, etc...

Intime-se o autor para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157153 Nr: 4264-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:RJ-20.283, FERNANDA MUENZER FLORES CRUZ - 

OAB:303.606/SP, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PAULO 

CONSTANTINI - OAB:13433-A/MT

 Processo nº 4264-52.2011

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 237, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo executado, ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172373 Nr: 7576-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO BAGGIO, QUÉSIA MATVEICHUKE LIMA, 

EVANDRO VALDECI DE MENEZES, ALTAIR ZEEP, EUCLIDES ONOFRIO, 

GILBERTO MELCHIORS, ILDA GILIS, JOÃO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

JOSÉ FRANCO DO NASCIMENTO FILHO, LANNA MARA HEEMANN, LAURA 

LEÃO, LEONDINA MARIA GRANETTO, LIDUVINO LUIZ BANFI, MARINEZ 

NARDINO LUNARDI, MAURO LUIZ BOURSCHEID, QUIRINO BUENO, SERGIO 

GIMENES SERRA, VALDENI FRANCISCO BATISTEL, FRANCISCO JAMBERS 

- ESPÓLIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 7576-02.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 522/521, 

intimando-se pessoalmente os exequentes.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 258911 Nr: 3042-73.2016.811.0015

 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: SINVALDO SABINO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 3042-43.2016

Vistos, etc...

Oficie-se novamente ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica 

junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo.

 Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é 

portador de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade?

 O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame.

 Fica o autor advertido de que deverá comparecer no referido órgão com 

os documentos e exames que possuir, sob pena de abandono da causa.

 Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

 Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação.

Não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença.

Caso o autor não compareça ao IML, intime-se a Ré para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a extinção da ação por abandono de causa, nos 

termos do art. 485, § 6º do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223437 Nr: 1729-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA, FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, JOSÉ 

MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246.281-SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880, RODRIGO DA COSTA MARQUES - OAB:305.206-SP, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT., juntada aos autos às 

fls.135/182, requerendo o que de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011787-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1011787-88.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o advogado do autor manifestasse nos 

presentes autos. Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 

1º do CPC/2015) e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor 

pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Sinop-MT, 25 de setembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007530-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE CASSAROTTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007530-20.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: "Certifico 

que em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra identificado, 

diligenciei-me na Rua dos Babaçus, 399, no Bairro Parque das Araras, 

nesta cidade, por diversas vezes, mas não logrei êxito em localizar o 

veículo objeto do mandado, sendo informado no local pelo Sr. Robson 

Vitorino que reside ali há seis meses e que desconhece o requerido e nas 

proximidades ninguém possui veículo com essas características, razão 

pela qual, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO DO BEM 

DESCRITO NO MANDADO E NEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, LUIZ 

HENRIQUE CASSAROTTI. Diante do exposto, suspendo minhas diligencias 

e devolvo o mandado para as devidas providências."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011683-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXECUTADO)

DENILSON JOSE ALVES (EXECUTADO)

SUZANA DE SOUZA FORMAGIO (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1011683-96.2017.8.11.0015 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 de 03 (três) diligências do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do Mandado de citação no BAIRRO (verificar no 

processo), 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 
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identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 25 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI PERON (EXEQUENTE)

MARLENE RIBEIRO PERON (EXEQUENTE)

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito. Nos termos da 

legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o/a(s) 

EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito. 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011183-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA TRINDADE PREVEDELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre o teor da certidão 

do oficial de justiça de ID n.10604607. Clarice Janete Fonseca Oliveira – 

Gestora Judiciária.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008062-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (AUTOR(A))

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1008062-57.2018.8.11.0015; Valor causa: $30,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

SANDRO KAMINSKI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES, 

IDs. 15443966 e 15060710, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

BARBARA IARA MURIANA (AUTOR(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002326-29.2016.8.11.0015 AUTOR: 

BARBARA IARA MURIANA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposta por BARBARA IARA 

MURIANA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização do medicamento 

Enoxaparina 40mg. Posteriormente pugna ao ID nº 4655369 pelo 

medicamento Enoxaparina 60mg, sendo DEFERIDO ao ID nº 4680480. Aduz 

a inicial que a parte Requerente apresenta diagnóstico de trombofilia (CID 

-10: 099 -1). CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi 

ANTECIPADA em 27/02/2015 (ID nº 4311123), sendo DETERMINADO aos 

Requeridos que providenciassem, tratamento adequado, qual seja, 

disponibilização do medicamento Enoxaparina 40mg, a ser utilizado até 40 

dias após o parto. DECISÃO de ID nº 4461744 e 4908246 REITERA 

LIMINAR DEREFIRA. CITAÇÃO do Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao ID nº 

4323815 e Requerido ESTADO de MATO GROSSO ao ID nº 4362021. O 

Requerido MUNICÍPIO de SINOP apresenta CONTESTAÇÃO de ID nº 

4490422. CONTESTAÇÃO do Requerido ESTADO de MATO GROSSO de ID 

nº. 4531415. IMPUGNAÇÃO de ID nº 4790410. BLOQUEIO JUDICIAL de ID 

nº 9691125. NOTA FISCAL de ID nº 5562149 ALVARÁ JUDICIAL de ID nº e 

ID nº 10198619. 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 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, isto porque é cediço 

que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à 

concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes 

federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II). Ora, 

sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma 

de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento 

da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema. 

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 
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(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposta por 

BARBARA IARA MURIANA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização do 

medicamento Enoxaparina 40mg. Posteriormente pugna ao ID nº 4655369 

pelo medicamento Enoxaparina 60mg, sendo DEFERIDO ao ID nº 4680480. 

A saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo 

aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com 

fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em 

iminente e concreto risco. Trata-se, portanto, de direito de todos, universal 

e igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a 

que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o 

munícipe ou o estaduano, é o cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e 

serviços públicos de saúde constituem um sistema único, apenas 

descentralizado administrativamente, o que não impõe deveres estanques 

a um ou a cada um dos entes federados, se não que a todos, 

indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde - direito social 

fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição da República - 

declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente medicamento 

Enoxaparina 60mg. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de ID nº 4680480, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, verbis: “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”. Contudo, 

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010034-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO CARNEIRO (AUTOR(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010034-96.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE LUCIANO CARNEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO interposta por JOSÉ LUCIANO CARNEIRO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT e ESTADO DE MATO GROSSO. Decorrida a 

marcha processual, houve triangulação processual, contudo ID nº 

10232193 consta a informação de que o Requerente veio a óbito, 

conforme certidão de óbito acostada ID nº 10232778. É o Breve Relato. 

Decido. Perscrutando os autos, verifico que ID nº 10232193 há a 

informação de que o Requerente veio a óbito, e por tratar-se de 

intransmissibilidade do direito material, não conduz a presente demanda a 

outro destino, senão o horizonte da extinção. “Ex positis”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO 

da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015. Após, 

ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE ADRIANA SESTARI (AUTOR(A))

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005444-76.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CARINE ADRIANA SESTARI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposta por CARINE ADRIANA 

SESTARI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização de medicamento 

Enoxaparina 40 mg. Aduz a inicial que a parte Requerente é portadora de 

doença Trombofilia na gestação (CID – 10: 099 -1). CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 17/05/2017 (ID nº 

6791240), sendo DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, 

tratamento adequado, qual seja, disponibilização de medicamento 

Enoxaparina 40 mg. CITAÇÃO do Requerido ao ID no 7266007. O 

Requerido ESTADO de MATO GROSSO apresenta CONTESTAÇÃO de ID 

nº 8211179. O Requerido MUNICÍPIO de SINOP apresenta CONTESTAÇÃO 

de ID nº 8347392. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 
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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 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, isto porque é cediço 

que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à 

concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes 

federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II). Ora, 

sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma 

de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento 

da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema. 

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposta por CARINE 

ADRIANA SESTARI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização de medicamento 

Enoxaparina 40 mg. A saúde da população é dever do Estado e garantia 

do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem 

estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e 

coloque a vida em iminente e concreto risco. Trata-se, portanto, de direito 

de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras 

geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; 

afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão 

brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem 

um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não 

impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se 

não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde 

- direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição 

da República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente medicamento 

Enoxaparina 40 mg. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de ID nº 6791240, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, verbis: “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”. Contudo, 

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

VALDIRENE DA SILVA BRITO ARTUZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000646-09.2016.8.11.0015 AUTOR: 

VALDIRENE DA SILVA BRITO ARTUZO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

VALDIRENE DASILVA BRITO ARTUZO 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 Requerente 

foi aprovada no concurso público nº 01/2005, realizado em 05/06/2005, 

para o cargo de PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM 

PADAGOGIA, 20h. 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 à INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho 

eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os 

autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, 

em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE 

e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do 

PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução 

probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa 

direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue 

desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existam 

outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como ocorreu na 

hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, 

conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ 

reconhece que “se ele decidiu por proferir sentença conhecendo 

diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC 

certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram 

suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento 

da causa” (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA). “Não ocorre 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o 

julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 

1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em conclusão, a produção de provas em 

direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da 

Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, 

o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime 

quando nele já se encontram todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia. Feitas estas considerações, com 

supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço 

diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 

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 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 PRELIMINAR - 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 

quinquenal, 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 

quinquenal 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 2005, 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 (2016), 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 (24/04/2015 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por VALDIRENE DASILVA BRITO ARTUZO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 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 
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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. 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 

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 
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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 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002690-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CURI (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002690-98.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ALEX CURI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALEX CURI em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso 

público realizado em 05/06/2005 e nomeado (a) por meio da Portaria n° 

722/2005 com data 21/09/2005 para o quadro efetivo no cargo de MÉDICO 

CIRURGIÃO 30 HORAS, referência CE- 26-2. Esclarece que durante todo o 

período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação 

por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida e adicional por tempo de serviço. 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 e adicional por tempo de serviço. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 4484190. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 4960692 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 6030329, por meio do qual a parte Autora 

rechaça as exposições contestatórias do Requerido. DESPACHO de ID nº. 

6761905, intimando para a ESPECIFICAREM as PROVAS, a qual foi 

atendida pelo Requerente ao ID nº. 7995338, e pelo Requerido ao ID nº 

8220548. 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. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e 

PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 2005, 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 (2016), 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 

(02/12/2016 - 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 
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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 

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% (cinquenta 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, 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 30/08/2005 (ID nº 4321527 - Pág. 2), entrando em 

exercício em 02/09/2005 (ID nº 4321527 - Pág. 4), no cargo de MÉDICO 

CIRURGIÃO 30 HORAS, referência CE- 26-2. Na data da investidura ao 

cargo, encontrava-se em vigência a 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, a partir de 30/08/2005. 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 30/08/2006, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 02/12/2016, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 02/12/2011. 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 
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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 01/01/2002. 

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. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da 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 2011 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) 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, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E). 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; c) 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. DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente 

decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município 

de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse 

sentido: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE 

PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE 

VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte 

vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO 

PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA 

JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM 

PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM 

RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de 

execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da 

parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do 

Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos 

termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 

2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-37.2017.8.11.0015
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS (ADVOGADO(A))

PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001586-37.2017.8.11.0015 AUTOR: 

PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

PASCOA DE FÁTIMA PEGHIN MEROTTO PEREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso 

público realizado em 04/07/2008 e nomeado (a) por meio da Portaria n° 

431/2008 de 27 de agosto de 2008 para o quadro efetivo no cargo de 

PROFESSOR COM LIC. PLENA EM ED. FÍSICA – 40h, Referência CE-20. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o 

Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 

2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por 

tempo de serviço. 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 e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 

6066879. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

7300456 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8246905, 

por meio do qual a parte Autora rechaça 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. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e 

PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 
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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 à 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 2005, 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 

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 

(04/02/2017 - 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 

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% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 01/08/2005 (ID nº 4766275 - Pág. 3), entrando em 

exercício em 02/08/2005 (ID nº 4766275 - Pág. 7), no cargo de 

PROFESSOR COM LIC. PLENA EM ED. FÍSICA – 40h, Referência CE-20. Na 

data da investidura ao cargo, encontrava-se em vigência a 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, a partir de 01/08/2005. 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 01/08/2006, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 04/02/2017, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 04/02/2012. 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 
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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 01/01/2002. 

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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS Compulsando 

os autos, verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia 

pelo décimo terceiro salário e férias em sua integralidade, eis que, não 

recebeu “as Horas Extras e Insalubridade nos 13º salários de 2011, 2012, 

a Insalubridade nos 13º salários de 2013, 2014, 2015, Horas Extras nas 

férias de 2012, 2013”. Não há dúvidas que o servidor público possui 

direito em perceber o décimo terceiro salário, haja vista a previsão 

constitucional: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo 

terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria”. Além do mais, é um dos direitos elencados pela lei 

complementar nº 093 de 23 de junho de 2003. “Art. 62 Ficam 

estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao servidor: § 1º São 

Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira remuneração; II - férias 

anuais com a remuneração acrescida de 1/3 (um terço) (...)”. O ajuste 

pode ser expresso ou tácito (as gratificações habituais consideram-se 

tacitamente convencionadas, integrando o salário, conforme Súmula n. 

207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações habituais, inclusive a de 

Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário”. 

Acrescenta ainda que, na base de cálculo do décimo terceiro é inclusa a 

remuneração integral do servidor, bem como vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA 

PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 

REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A 

base de cálculo do décimo terceiro salário deve considerar a remuneração 

integral do servidor, isto é, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da 

gratificação natalina deve considerar a GIEFS, conforme entendimento 

firmado pela 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível no 

julgamento do processo 1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 

1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 

09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Assim como nas férias: “APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

PROCEDENTE. Autora contratada em 24/01/1980 e nomeada a partir de 

01/12/1984 pelo muncípio em virtude de concurso público. Inexistência de 

prova de pagamento integral e retroativo de verbas salariais. Obrigação de 

o municipio pagar as diferenças do 13º salário e do adicional de férias 

integral e proporcional do período de 14/ 04/2003 até 31/12/2007. Valor da 

condenação corrigido a partir da citação da ação, de acordo com o índice 

aplicado à caderneta de poupança (0,5% ao mês) até a expedição do 

precatório e, a partir daí, passando a incidir o ipca-e e os juros devem 

seguir a remuneração da caderneta de poupança. Precedentes 

jurisprudenciais. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente 

reformada em sede de reexame necessário” (TJBA; AP 

0000230-33.2008.8.05.0265; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Baltazar Miranda Saraiva; Julg. 25/04/2017; DJBA 03/05/2017; Pág. 258). 

Ora, o que se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais 

garantidos ao servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem 

sobre o seu estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do 

décimo terceiro salário e férias integral, eis que trata-se de direito 

assegurado pela Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores 
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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 FEVEREIRO de 2012 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro e férias 

em integralidade; b) 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, quando 

passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de 

preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004567-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

ZANA ANDREIA RICARDI CUQUI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004567-39.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ZANA ANDREIA RICARDI CUQUI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ZANA 

ANDREIA RICARDI CUQUI em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) 

mediante aprovação em concurso público realizado em 05/06/2005 e 

nomeado (a) por meio da Portaria n° 642/2005 de 05 de setembro de 2005 

para o quadro efetivo no cargo de PROF. COM LICEN. PLENA EM 

PADAGOGIA, 40h, Referência CE-20-4. Esclarece que durante todo o 

período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação 

por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida e adicional por tempo de serviço. 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 e adicional por tempo de serviço. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 6076726. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 7309270 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8246934, por meio do qual a parte Autora 

rechaça 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. 

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 
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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 à 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 2005, 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 

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 

(05/04/2017 - 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 

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% (cinquenta 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 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 01/08/2005 (ID nº 5885940 - Pág. 3), entrando em 

exercício em 01/08/2005 (ID nº 5885940 - Pág. 6), no cargo de PROF. COM 

LICEN. PLENA EM PADAGOGIA, 40h, Referência CE-20-4. Na data da 

investidura ao cargo, encontrava-se em vigência a 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, a partir de 01/08/2005. 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 01/08/2006, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 05/04/2017, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 05/04/2012. 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 
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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 01/01/2002. 

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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu “Auxílio 

Alimentação no 13º salários de 2016”. Não há dúvidas que o servidor 

público possui direito em perceber o décimo terceiro salário, haja vista a 

previsão constitucional: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria”. Além do mais, é um dos direitos elencados pela lei 

complementar nº 093 de 23 de junho de 2003. “Art. 62 Ficam 

estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao servidor: § 1º São 

Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira remuneração (...)”. O 

ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações habituais 

consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário, 

conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da 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 ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 
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estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005781-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

DIVANETE ANDRADE MALCHER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005781-65.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DIVANETE ANDRADE MALCHER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DIVANETE 

ANDRADE MALCHER em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) 

mediante aprovação em concurso público homologado em 08/04/2015 e 

nomeado (a) por meio da Portaria n° 1127/2016 de 26/10/2016 para o 

quadro efetivo no cargo de AUXILIAR DE NUTRIÇÃO, Referência CE-031. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o 

Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 

2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por 

tempo de serviço. 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 e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 7804516 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8232747, por meio do qual a parte Autora 

rechaça 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. 

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 2016, 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, REJEITO a 

PRELIMINAR alegada em contestação, eis que não ocorreu pretensão 
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contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos 

contados da data da distribuição da ação (09/05/2017 - 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 

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% (cinquenta 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. 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 05/10/2016 (ID nº 6823489 - Pág. 4), entrando em 

exercício em 06/10/2016 (ID nº 6823489 - Pág. 6), no cargo de AUXILIAR 

DE NUTRIÇÃO. Na data da investidura ao cargo, encontrava-se em 

vigência a 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, a partir de 05/10/2016. 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 05/10/2017. 

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 
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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 01/01/2002. 

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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu auxílio 

alimentação no 13º em 2016. Não há dúvidas que o servidor público 

possui direito em perceber o décimo terceiro salário, haja vista a previsão 

constitucional: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo 

terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria”. Além do mais, é um dos direitos elencados pela lei 

complementar nº 093 de 23 de junho de 2003. “Art. 62 Ficam 

estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao servidor: § 1º São 

Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira remuneração (...)”. O 

ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações habituais 

consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário, 

conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da 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 OUTUBRO de 2017 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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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LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público realizado em 07/03/98 e nomeado (a) por meio da 

Portaria n° 236/98 de 24/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de 

ZELADORA. Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando 

para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e 

merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e 

adicional por tempo de serviço. 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 e adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 8074780 arguindo, 

preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência 

dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8109406, por meio do qual a 

parte Autora rechaça 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. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e 

PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 

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 

(09/05/2017 - 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 

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 
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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% (cinquenta 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 da 6ª Vara), 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 
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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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 10/06/98 (ID nº 6821906 - Pág. 5), entrando em exercício 

em 12/06/98 (ID nº 6821906 - Pág. 11), no cargo de ZELADORA. 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, a partir de 10/06/98. 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 01/01/2002, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 09/05/2017, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 09/05/2012. 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 01/01/2002. 

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 – 
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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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu Auxílio 

Alimentação em 2016. Não há dúvidas que o servidor público possui direito 

em perceber o décimo terceiro salário, haja vista a previsão constitucional: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário 

com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Além do 

mais, é um dos direitos elencados pela lei complementar nº 093 de 23 de 

junho de 2003. “Art. 62 Ficam estabelecidos os seguintes direitos e 

concessões ao servidor: § 1º São Direitos Especiais do servidor: I - 

décima terceira remuneração (...)”. O ajuste pode ser expresso ou tácito 

(as gratificações habituais consideram-se tacitamente convencionadas, 

integrando o salário, conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As 

gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da 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 MAIO de 2012 até a data do devido cálculo em fase 

de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em integralidade; 

b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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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Processo Número: 1005556-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005556-45.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DIVALINA APARECIDA PEDROSO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DIVALINA 

APARECIDA PEDROSO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) 

mediante aprovação em concurso público realizado em 07/06/1998 e 

nomeado (a) por meio da Portaria n° 236/98 de 24/06/1998 para o quadro 

efetivo no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, referência QC-07. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o 

Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 

2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por 

tempo de serviço. 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 e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 8028075 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8061067, por meio do qual a parte Autora 

rechaça 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. 

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 
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JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 

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 

(03/05/2017 - 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 

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, 
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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% (cinquenta 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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 10/06/1998 (ID nº 6748988 - Pág. 5), entrando em 

exercício em 12/06/1998 (ID nº 6748988 - Pág. 6), no cargo de AUXILIAR 

DE SERVIÇOS GERAIS, referência QC-07. 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 
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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, a partir de 10/06/1998. 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 01/01/2002, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 03/05/2017, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 03/05/2012. 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 01/01/2002. 

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. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da 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 MAIO de 2012 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença; b) 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, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 
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(IPCA-E). 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; c) 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. DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente 

decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município 

de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse 

sentido: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE 

PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE 

VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte 

vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO 

PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA 

JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM 

PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM 

RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de 

execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da 

parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do 

Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos 

termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 

2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002499-53.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARLI CHEROBIN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARLI CHEROBIN em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção 

de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso 

público realizado em 21/05/2006 e nomeado (a) por meio da Portaria n° 

181/2008 de 24/04/2008 para o quadro efetivo no cargo de TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM. Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando 

para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e 

merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e 

adicional por tempo de serviço. 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 e adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

CITAÇÃO ao ID nº 4457123. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID nº 4915765 arguindo, preliminarmente, a prescrição 

e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO de ID nº 8036197, por meio do qual a parte Autora rechaça 

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. Feitas estas 

considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à cobrança das 
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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 2008, 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 (2016), 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 

(30/11/2016 - 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 

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% (cinquenta 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 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 08/04/2008 (ID nº 4297712), entrando em exercício em 

10/04/2008 (ID nº 4297709), no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM. Na 

data da investidura ao cargo, encontrava-se em vigência a 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, a partir de 08/04/2008. 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 08/04/2009, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 30/11/2016, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 30/11/2011. 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 
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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 01/01/2002. 

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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu insalubridade. 

Não há dúvidas que o servidor público possui direito em perceber o 

décimo terceiro salário, haja vista a previsão constitucional: “Art. 7º São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Além do mais, é um 

dos direitos elencados pela lei complementar nº 093 de 23 de junho de 

2003. “Art. 62 Ficam estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao 

servidor: § 1º São Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira 

remuneração (...)”. O ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações 

habituais consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o 

salário, conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da 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 NOVEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §2º, § 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA (AUTOR(A))

KAMILLA PAVAN BALEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002718-66.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROSANGELA BRAGA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSANGELA BRAGA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público realizado em 26/05 e 12/06/02 e nomeado (a) por 

meio da Portaria n° 233/2002 de 01/09/2002 para o quadro efetivo no 

cargo de ASSISTENTE SOCIAL, 44h, referência CE-024. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por tempo de 

serviço. 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 e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 

4466655. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

4960835 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8036462, 

por meio do qual a parte Autora rechaça 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. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e 

PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 2002, 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 (2016), 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 

(05/12/2016 - 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 417 de 517



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 

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% (cinquenta 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 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 30/08/2002 (ID nº 4324915), entrando em exercício em 

02/09/2002 (ID nº 4324910), no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, 44h, 

referência CE-024. 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, a partir de 30/08/2002. 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 30/08/2003, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 05/12/2016, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 05/12/2011. 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 
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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 01/01/2002. 

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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu insalubridade 

no 13º salário. Não há dúvidas que o servidor público possui direito em 

perceber o décimo terceiro salário, haja vista a previsão constitucional: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário 

com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Além do 

mais, é um dos direitos elencados pela lei complementar nº 093 de 23 de 

junho de 2003. “Art. 62 Ficam estabelecidos os seguintes direitos e 

concessões ao servidor: § 1º São Direitos Especiais do servidor: I - 

décima terceira remuneração (...)”. O ajuste pode ser expresso ou tácito 

(as gratificações habituais consideram-se tacitamente convencionadas, 

integrando o salário, conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As 

gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da 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 2011 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001227-24.2016.8.11.0015 AUTOR: 

LUIZ BORDINI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LUIZ BORDINI em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso 

público realizado em 07 e 08/03/1998 e nomeado (a) por meio da Portaria 

n° 236/98 de 24/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de MOTORISTA 

DE VEÍCULOS PESADOS. Esclarece que durante todo o período que vem 

trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade 

e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida 

e adicional por tempo de serviço. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de 
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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 e adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

CITAÇÃO ao ID nº 3713220. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID nº 4793357 arguindo, preliminarmente, a prescrição 

e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO de ID nº 5870322, por meio do qual a parte Autora rechaça 

as exposições contestatórias do Requerido. DESPACHO de ID nº. 

6761195, intimando para a ESPECIFICAREM as PROVAS, a qual foi 

atendida pelo Requerente ao ID nº. 7347235, e pelo Requerido ao ID nº 

7756794. 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. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e 

PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 (2016), 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 

(01/11/2016 - 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 

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 
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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% (cinquenta 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 da 6ª Vara), 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 
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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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 10/06/1998 (ID nº 3309311 - Pág. 2), entrando em 

exercício em 12/06/1998 (ID nº 3309271 - Pág. 2), no cargo de 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. 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, a partir de 10/06/1998. 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 01/01/2002, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 01/11/2016, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 01/11/2011. 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 01/01/2002. 

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 
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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. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da 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 NOVEMBRO de 2011 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) 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, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E). 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; c) 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. DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente 

decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município 

de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse 

sentido: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE 

PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE 

VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte 

vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO 

PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA 

JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM 

PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM 

RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de 

execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da 

parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do 

Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos 

termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 

2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002511-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN (ADVOGADO(A))

WALTHER ESTEVES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002511-67.2016.8.11.0015 AUTOR: 

WALTHER ESTEVES LIMA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por WALTHER ESTEVES 

LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público homologado em 04/07/2008 e nomeado (a) por meio 

da Portaria n° 431/2008 de 27/08/2008 para o quadro efetivo no cargo de 

MÉDICO CLÍNICO GERAL. Esclarece que durante todo o período que vem 

trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade 

e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida 

e adicional por tempo de serviço. 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 e adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

CITAÇÃO ao ID nº 4457427. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID nº 4915882 arguindo, preliminarmente, a prescrição 

e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO de ID nº 8036346, por meio do qual a parte Autora rechaça 

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. Feitas estas 

considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 
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alegou, 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 à 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 2008, 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 (2016), 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 

(30/11/2016 - 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 

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% (cinquenta por cento); II - 
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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 da 6ª Vara), 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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 31/07/2008 (ID nº 4298566), no cargo de MÉDICO 

CLÍNICO GERAL. Na data da investidura ao cargo, encontrava-se em 

vigência a 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, a partir de 31/07/2008. 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 31/07/2009, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 30/11/2016, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 30/11/2011. 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 
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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 01/01/2002. 

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. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu 

INSALUBRIDADE. Não há dúvidas que o servidor público possui direito em 

perceber o décimo terceiro salário, haja vista a previsão constitucional: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário 

com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Além do 

mais, é um dos direitos elencados pela lei complementar nº 093 de 23 de 

junho de 2003. “Art. 62 Ficam estabelecidos os seguintes direitos e 

concessões ao servidor: § 1º São Direitos Especiais do servidor: I - 

décima terceira remuneração (...)”. O ajuste pode ser expresso ou tácito 

(as gratificações habituais consideram-se tacitamente convencionadas, 

integrando o salário, conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As 

gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da 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 NOVEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 
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Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006798-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FELIPPE ANTONIO BARBOSA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006798-39.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: FELIPPE ANTONIO BARBOSA AGUIAR REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por FELIPPE ANTONIO BARBOSA AGUIAR em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o recebimento do adicional de 

insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o 

vencimento do cargo efetivo e não com base no valor de referência inicial 

da tabela geral de vencimentos. Aduz que foi admitida mediante aprovação 

em concurso público homologado em 04/07/2008 e nomeada por meio da 

Portaria n° 431/2008 de 27/08/2008 para o quadro efetivo no cargo de 

MÉDICO CLÍNICO GERAL, Referência CE-26. Esclarece que, “tem direito 

receber o percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o 

vencimento do cargo efetivo e não com base no valor da referência inicial 

da tabela geral de vencimentos, desde a data de 05/04/2012”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 9216668. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 9514623 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 10025525, por meio do qual a parte Autora 

rechaça as exposições contestatórias do Requerido. 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 - PRESCRIÇÃO A 

parte Requerente pugna pelo recebimento do adicional de insalubridade no 

percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do 

cargo efetivo e não com base no valor de referência inicial da tabela geral 

de vencimentos. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 2008, 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 

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 

(31/05/2017 - protocolização). DO MÉRITO Cinge-se a CONTROVÉRSIA 

quanto à BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE. 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 
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calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação/Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. Quanto à DISCUSSÃO sobre 

qual BASE deve INCIDIR o ADICIONAL de INSALUBRIDADE, o E. TJMT já 

vem decidindo “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 

254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de 

insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, 

que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial 

da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 

- CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – ZELADORA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE 

DEFESA E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSALUBRIDADE INTRÍNSECA A 

FUNÇÃO EXERCIDA – LEI MUNICIPAL 254/93 – PREVISÃO – PEDIDO 

PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

concessão do adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de 

Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação. Consoante dispõe o 

parágrafo único do art. 95 do estatuto legal, seu cálculo deve ser feito 

com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

Município. Havendo previsão na legislação municipal, não há que se falar 

em regulamentação para que possa ser aplicada a norma, 

reconhecendo-se o direito ao pagamento de adicional de insalubridade. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação/Reexame Necessário 

90381/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)”. 

Portanto, não pode este Juízo determinar a incidência do ADICIONAL sobre 

vencimento do cargo efetivo se existe LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL 

aplicável ao pedido que prevê como parâmetro o VALOR da REFERÊNCIA 

INICIAL da TABELA GERAL de VENCIMENTOS do Município, conforme 

ARTIGO 6º da LEI MUNICIPAL 1.670/2012, mesmo porque o ARTIGO 5º da 

REFERIDA LEGISLAÇÃO disciplina, genericamente, “a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo”, ou seja, pode tanto referir-se ao ADICIONAL 

de INSALUBRIDADE quanto PERICULOSIDADE, eis que inserido na 

“SUBSEÇÃO V - DO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU 

PERIGOSA”, de maneira que apenas verifica-se a ESPECIFICAÇÃO do 

ADICIONAL (DE INSALUBRIDADE, portanto) no ARTIGO SUBSEQUENTE 

(ARTIGO 6º). Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO 

AUTORAL. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, 

anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002815-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002815-66.2016.8.11.0015 AUTOR: 

LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LADY 

LAURA RODRIGUES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 

visando o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% 

(trinta por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo e não com 

base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos. Aduz 

que foi admitida mediante aprovação em concurso público realizado em 

05/06/2005 e nomeada por meio da Portaria n° 141/2006 de 27/03/2006 

para o quadro efetivo no cargo de ZELADOR, Referência CE-02. 

Esclarece que, “tem direito receber o percentual de 30% (trinta por cento) 

incidente sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, desde a data de 

05/04/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 

4495579. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

5000555 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 9086269, 

por meio do qual a parte Autora rechaça as exposições contestatórias do 

Requerido. 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 - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por 

cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base no 

valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos. Em sua peça de 
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contestatória, o Município de Sinop alegou, 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 2006, 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 (2016), 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 

(06/12/2016 - protocolização). DO MÉRITO Cinge-se a CONTROVÉRSIA 

quanto à BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE. 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação/Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. Quanto à DISCUSSÃO sobre 

qual BASE deve INCIDIR o ADICIONAL de INSALUBRIDADE, o E. TJMT já 

vem decidindo “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 

254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de 

insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, 

que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial 

da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 

- CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – ZELADORA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE 

DEFESA E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSALUBRIDADE INTRÍNSECA A 

FUNÇÃO EXERCIDA – LEI MUNICIPAL 254/93 – PREVISÃO – PEDIDO 

PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

concessão do adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de 

Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação. Consoante dispõe o 

parágrafo único do art. 95 do estatuto legal, seu cálculo deve ser feito 
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com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

Município. Havendo previsão na legislação municipal, não há que se falar 

em regulamentação para que possa ser aplicada a norma, 

reconhecendo-se o direito ao pagamento de adicional de insalubridade. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação/Reexame Necessário 

90381/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)”. 

Portanto, não pode este Juízo determinar a incidência do ADICIONAL sobre 

vencimento do cargo efetivo se existe LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL 

aplicável ao pedido que prevê como parâmetro o VALOR da REFERÊNCIA 

INICIAL da TABELA GERAL de VENCIMENTOS do Município, conforme 

ARTIGO 6º da LEI MUNICIPAL 1.670/2012, mesmo porque o ARTIGO 5º da 

REFERIDA LEGISLAÇÃO disciplina, genericamente, “a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo”, ou seja, pode tanto referir-se ao ADICIONAL 

de INSALUBRIDADE quanto PERICULOSIDADE, eis que inserido na 

“SUBSEÇÃO V - DO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU 

PERIGOSA”, de maneira que apenas verifica-se a ESPECIFICAÇÃO do 

ADICIONAL (DE INSALUBRIDADE, portanto) no ARTIGO SUBSEQUENTE 

(ARTIGO 6º). Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO 

AUTORAL. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, 

anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA ROSA PERAZZOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002814-81.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ANA ROSA PERAZZOLI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANA ROSA PERAZZOLI 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o recebimento do adicional 

de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o 

vencimento do cargo efetivo e não com base no valor de referência inicial 

da tabela geral de vencimentos. Aduz que foi admitida mediante aprovação 

em concurso público homologado em 04/07/2008 e nomeada por meio da 

Portaria n° 473/12 de 30/07/2012 para o quadro efetivo no cargo de 

ENFERMEIRA, Referência CE-25-3. CITAÇÃO ao ID nº 4495538. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 4961004 arguindo, 

preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência 

dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 9086306, por meio do qual a 

parte Autora rechaça as exposições contestatórias do Requerido. 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 - PRESCRIÇÃO A 

parte Requerente pugna pelo recebimento do adicional de insalubridade no 

percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do 

cargo efetivo e não com base no valor de referência inicial da tabela geral 

de vencimentos. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 2012, 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 (2016), 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 

(06/12/2016 - protocolização). DO MÉRITO Cinge-se a CONTROVÉRSIA 

quanto à BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE. 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 
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MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação/Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. Quanto à DISCUSSÃO sobre 

qual BASE deve INCIDIR o ADICIONAL de INSALUBRIDADE, o E. TJMT já 

vem decidindo “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 

254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de 

insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, 

que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial 

da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 

- CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – ZELADORA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE 

DEFESA E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSALUBRIDADE INTRÍNSECA A 

FUNÇÃO EXERCIDA – LEI MUNICIPAL 254/93 – PREVISÃO – PEDIDO 

PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

concessão do adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de 

Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação. Consoante dispõe o 

parágrafo único do art. 95 do estatuto legal, seu cálculo deve ser feito 

com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

Município. Havendo previsão na legislação municipal, não há que se falar 

em regulamentação para que possa ser aplicada a norma, 

reconhecendo-se o direito ao pagamento de adicional de insalubridade. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação/Reexame Necessário 

90381/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)”. 

Portanto, não pode este Juízo determinar a incidência do ADICIONAL sobre 

vencimento do cargo efetivo se existe LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL 

aplicável ao pedido que prevê como parâmetro o VALOR da REFERÊNCIA 

INICIAL da TABELA GERAL de VENCIMENTOS do Município, conforme 

ARTIGO 6º da LEI MUNICIPAL 1.670/2012, mesmo porque o ARTIGO 5º da 

REFERIDA LEGISLAÇÃO disciplina, genericamente, “a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo”, ou seja, pode tanto referir-se ao ADICIONAL 

de INSALUBRIDADE quanto PERICULOSIDADE, eis que inserido na 

“SUBSEÇÃO V - DO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU 

PERIGOSA”, de maneira que apenas verifica-se a ESPECIFICAÇÃO do 

ADICIONAL (DE INSALUBRIDADE, portanto) no ARTIGO SUBSEQUENTE 

(ARTIGO 6º). Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO 

AUTORAL. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, 

anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002385-80.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARCIO HENRIQUE DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARCIO 

HENRIQUE DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por 

cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base no 

valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos. Aduz que foi 

admitida mediante aprovação em concurso público homologado em 

04/07/2008 e nomeada por meio da Portaria n° 473/2012 de 30/07/2012 

para o quadro efetivo no cargo de ENFERMEIRO, Referência CE-25-3. 

Esclarece que, “tem direito receber o percentual de 30% (trinta por cento) 

incidente sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, desde a data de 

05/04/2012”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 

5809143. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

6823600 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 7968488, 

por meio do qual a parte Autora rechaça as exposições contestatórias do 

Requerido. 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 
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julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por 

cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base no 

valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos. Em sua peça de 

contestatória, o Município de Sinop alegou, 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 2012, 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 

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 

(24/02/2017 - protocolização). DO MÉRITO Cinge-se a CONTROVÉRSIA 

quanto à BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE. 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação/Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. Quanto à DISCUSSÃO sobre 

qual BASE deve INCIDIR o ADICIONAL de INSALUBRIDADE, o E. TJMT já 

vem decidindo “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 

254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de 

insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, 

que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial 

da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 

- CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – ZELADORA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE 

DEFESA E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSALUBRIDADE INTRÍNSECA A 
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FUNÇÃO EXERCIDA – LEI MUNICIPAL 254/93 – PREVISÃO – PEDIDO 

PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

concessão do adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de 

Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação. Consoante dispõe o 

parágrafo único do art. 95 do estatuto legal, seu cálculo deve ser feito 

com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

Município. Havendo previsão na legislação municipal, não há que se falar 

em regulamentação para que possa ser aplicada a norma, 

reconhecendo-se o direito ao pagamento de adicional de insalubridade. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação/Reexame Necessário 

90381/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)”. 

Portanto, não pode este Juízo determinar a incidência do ADICIONAL sobre 

vencimento do cargo efetivo se existe LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL 

aplicável ao pedido que prevê como parâmetro o VALOR da REFERÊNCIA 

INICIAL da TABELA GERAL de VENCIMENTOS do Município, conforme 

ARTIGO 6º da LEI MUNICIPAL 1.670/2012, mesmo porque o ARTIGO 5º da 

REFERIDA LEGISLAÇÃO disciplina, genericamente, “a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo”, ou seja, pode tanto referir-se ao ADICIONAL 

de INSALUBRIDADE quanto PERICULOSIDADE, eis que inserido na 

“SUBSEÇÃO V - DO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU 

PERIGOSA”, de maneira que apenas verifica-se a ESPECIFICAÇÃO do 

ADICIONAL (DE INSALUBRIDADE, portanto) no ARTIGO SUBSEQUENTE 

(ARTIGO 6º). Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO 

AUTORAL. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC). INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, 

anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004672-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DEBORTOLLI (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004672-16.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LEONICE DEBORTOLLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO 

PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE LIMINAR DE ACORDO COM ARTIGO 300 DO NCPC interposta 

por LEONICE DEBORTOLI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando a realização de Cateterismo do lado 

esquerdo + Ventrículo Esquerdo (VE). Aduz a inicial que a parte 

Requerente em meados do ano de 2015 sofreu infarto mais ação por 

t r o m b o  n o  v e n t r í c u l o  e s q u e r d o ,  d e s d e  e n t ã o  f a z 

tratamento/acompanhamento médico, porém, devido a alterações a mesma 

necessita de Exame de Cateterismo. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL A 

TUTELA foi ANTECIPADA em 19/04/2017 (ID nº 6132103), sendo 

DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, tratamento 

adequado, qual seja, Cateterismo do lado esquerdo + Ventrículo Esquerdo 

(VE). CITAÇÃO do Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao ID no 6146482 e 

Requerido ESTADO de MATO GROSSO ao ID O Requerido MUNICÍPIO de 

SINOP apresenta CONTESTAÇÃO de ID nº 8028755. CONTESTAÇÃO do 

Requerido ESTADO de MATO GROSSO de ID nº. 9507823 IMPUGNAÇÃO 

de ID nº 7259359 e 9601008 BLOQUEIO JUDICIAL de ID nº 9688929. NOTA 

FISCAL de ID nº 9350710 ALVARÁ JUDICIAL de ID nº e ID nº 10196098. 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 – DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Em sede de preliminar o Requerido Município de Sinop 

alega ausência de interesse processual, pois alega que seguindo a diretriz 

traçada pela orientação doutrinária, o interesse de agir, sob o aspecto da 

necessidade, nasce para a parte autora somente quando demonstrada 

claramente a negativa do réu em cumprir espontaneamente determinada 

obrigação que vá de encontro com o seu direito material. Ora, sua 

pretensão não deve prosperar, eis que a busca da pretensão não precisa 

necessariamente esgotar a seara administrativa, pois a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o que assegura 

à parte exercitar o direito de ação sem a necessidade de esgotamento da 

via administrativa, pois assim estaria diante da flagrante injustiça e sob 

pena de infringência ao princípio constitucional do acesso à justiça. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Os DIREITOS 

SOCIAIS configuram DIREITOS HUMANOS tanto quanto os DIREITOS 

INDIVIDUAIS, eis que possuem AMBOS conteúdo ESSENCIAL de DIREITOS 

inerentes à DIGNIDADE da PESSOA HUMANA. Logo, sua AMEAÇA ou 

VIOLAÇÃO é PASSÍVEL de ATUAÇÃO do PODER JUDICIÁRIO. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE ACORDO COM 

ARTIGO 300 DO NCPC interposta por LEONICE DEBORTOLI, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando a 

realização de Cateterismo do lado esquerdo + Ventrículo Esquerdo (VE). A 

saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo 

aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com 

fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em 

iminente e concreto risco. Trata-se, portanto, de direito de todos, universal 

e igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a 

que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o 

munícipe ou o estaduano, é o cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e 

serviços públicos de saúde constituem um sistema único, apenas 

descentralizado administrativamente, o que não impõe deveres estanques 

a um ou a cada um dos entes federados, se não que a todos, 

indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde - direito social 

fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição da República - 

declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 
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5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente procedimento de 

Cateterismo do lado esquerdo + Ventrículo Esquerdo (VE). Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 6132103, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: 

“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”. Contudo, CONDENO 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO 

dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 

1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000719-78.2016.8.11.0015 AUTOR: 

JOVILDE INEZ RUCKER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JOVILDE INEZ RUCKER, 

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 Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 17/08/2003 conforme termo de posse datado de 01/09/2005 

para o cargo de Telefonista. 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 à INICIAL. CERTIDÃO ao ID nº 

6656206, Informando que o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, embora CITADO, 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho 

eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os 

autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, 

em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE 

e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do 

PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução 

probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa 

direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue 

desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existam 

outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como ocorreu na 

hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, 

conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ 

reconhece que “se ele decidiu por proferir sentença conhecendo 

diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC 

certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram 

suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento 

da causa” (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA). “Não ocorre 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o 

julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 

1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em conclusão, a produção de provas em 

direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da 

Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, 

o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime 

quando nele já se encontram todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia. Feitas estas considerações, com 

supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço 

diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 

DO MÉRITO Assim, conforme CERTIDÃO ID nº 6656206, o REQUERIDO 

MUNICÍPIO DE SINOP, embora CITADO, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, razão pela qual o mesmo reputa-se REVEL, 

contudo em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos termos do art. 345, 

II 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. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JOVILDE INEZ RUCKER em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 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, 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. 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 
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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 

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 – 
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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 18/10/2016; 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008949-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARCY ALOIZIO WROBEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1008949-41.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DARCY ALOIZIO WROBEL RÉU: 

MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

PREVIAMENTE à análise do pleito de BLOQUEIO de ID. Num. 15521347, 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, TRAZER aos autos MAIS 02 (dois) 

ORÇAMENTOS, a fim de que este Juízo escolha aquele de MENOR 

VALOR, pois em que pese este ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a 

EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, estamos LIDANDO com 
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DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO 

para REALIZAÇÃO de SERVIÇOS por TERCEIROS. II – Após, CONCLUSO 

para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004042-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1004042-23.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROBSON CARLOS DE ARAUJO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade das CONTESTAÇÕES 

apresentadas pelos Requeridos. II – Após, vista à parte Requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003236-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

M. D. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1003236-22.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MIKAELLY DAFNE DA SILVA 

ALVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – COMPULSANDO OS AUTOS, verifica-se, que em Id. Num. 

11443235, FOI PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO em FAVOR da 

AUTORA, inclusive, CONFIRMANDO a LIMINAR concedida em decisão 

inicial. Assim, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA DA VARA quanto a eventual 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO, após, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso em REMESSA NECESSÁRIA. II – DEIXO de apreciar 

o PEDIDO de Id. Num. 15335410, eis que deve a Parte AUTORA manejar o 

meio processual cabível. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 322616 Nr: 4721-40.2018.811.0015

 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: CHERY CARMITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de 

DETERMINAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a IMPLANTAÇÃO do 

BENEFÍCIO de PENSÃO POR MORTE em favor da Autora, em razão do 

falecimento de seu cônjuge MONNSESTY CHOUTE, até a resolução do 

mérito em sentença. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo 

em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274456 Nr: 12738-36.2016.811.0015

 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: EDGARD BALDUINO STRANFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 241501 Nr: 12958-68.2015.811.0015

 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: LORI HENTZ HUTTMANN, ROSENEIDI HUTTMANN 

PRUNZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 248958 Nr: 17662-27.2015.811.0015

 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: IRENO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236511 Nr: 9759-38.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO HUGO SELL, ADEMAR JOSÉ SELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 
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Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 279004 Nr: 15422-31.2016.811.0015

 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: MARCIA KAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218684 Nr: 17440-93.2014.811.0015

 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: HORACIO ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277409 Nr: 14469-67.2016.811.0015

 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: NADIR CUSTODIO MAFRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246156 Nr: 15963-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 204831 Nr: 6866-11.2014.811.0015

 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: THIAGO MANUEL DA CONCEIÇÃO, JOSIMARY DOS 

SANTOS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245364 Nr: 15389-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE T. SCHUSTER DE MATTOS -ME, ELIANE 

TEREZINHA SCHUSTER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls., 16 requerendo 

o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107236 Nr: 13807-84.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO-VÍDEO PRODUÇÖES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRO-VÍDEO PRODUÇÖES LTDA, CNPJ: 

37482411000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SINOP - MT. em face de PRO-VÍDEO PRODUÇÖES LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FISCAL, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6702/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.468,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102950 Nr: 9937-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDIO TOMAS, JOSE EDIO TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE EDIO TOMAS, CNPJ: 

03233786000185 e atualmente em local incerto e não sabido JOSE EDIO 

TOMAS, Cpf: 70259844187, 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: 14/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de JOSE EDIO TOMAS e 

JOSE EDIO TOMAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3202/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.718,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100893 Nr: 7909-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS REGINA BORGES LOURENÇO ME, ELIS 

REGINA BORGES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIS REGINA BORGES LOURENÇO ME, 

CNPJ: 04473797000103, Inscrição Estadual: 132015099 e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIS REGINA BORGES LOURENÇO, Cpf: 

88836916104, brasileiro(a), casado(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de ELIS REGINA BORGES 

LOURENÇO ME e ELIS REGINA BORGES LOURENÇO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 774/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.944,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109401 Nr: 1730-09.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS LTDA., 

ALICE GARCIA CREMA DA SILVA, EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS 

LTDA., CNPJ: 36932895000140, atualmente em local incerto e não sabido 

ALICE GARCIA CREMA DA SILVA, Cpf: 01881879879, Rg: 7.770.047, 

brasileiro(a), casado(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA, Cpf: 01892502836, Rg: 8.482.027, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, empresário. 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: 03/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de CSV COMERCIAL SINOP 

DE VEICULOS LTDA., ALICE GARCIA CREMA DA SILVAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4593/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 454.703,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100510 Nr: 7517-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO 

LTDA, ISRAEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, SILVANA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR
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casado(a), repres. comercial, Telefone 532-2874, 9622-1562 e atualmente 
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EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA, ISRAEL PEREIRA DE SOUZA 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002693-53.2016.8.11.0015 AUTOR: 

RONI MORAIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RONI MORAIS em desfavor do 
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MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso 

público realizado em 04.07.2008 e nomeado (a) por meio da Portaria n° 

441/2011, com data de 30/09/2011 para o quadro efetivo no cargo de 

MOTORISTA II, referência CE 10. Esclarece que durante todo o período 

que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por 

antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida e adicional por tempo de serviço. 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 e adicional por tempo de serviço. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 4484250. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 4980798 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 7363705, por meio do qual a parte Autora 

rechaça 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. 

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. 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 Novo Código 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 e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, 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 à 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 2011, 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 (2016), 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 

(03/12/2016 - 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 

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, 
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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% (cinquenta 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 da 6ª Vara), 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 
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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. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 22/09/2011 (ID nº 4322236 - Pág. 4), entrando em 

exercício em 23/09/2011 (ID nº 4322236 - Pág. 6), no cargo de 

MOTORISTA II, referência CE 10. Na data da investidura ao cargo, 

encontrava-se em vigência a 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, a partir de 22/09/2011. 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 22/09/2012. 

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 01/01/2002. 

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 
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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. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da 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 SETEMBRO de 2012 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) 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, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E). 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; c) 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. DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente 

decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município 

de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse 

sentido: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE 

PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE 

VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte 

vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO 

PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA 

JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM 

PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM 

RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de 

execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da 

parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do 

Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos 

termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 

2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 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”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS 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 , §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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007670-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GOZDZICK DE SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1007670-20.2018.8.11.0015 REQUERENTE: REGINA GOZDZICK DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi 

CUMPRIDA pelos REQUERIDOS a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou 

aos Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente o procedimento 

de que necessita, qual seja, “CIRURGIA VASCULAR”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas em razão do descumprimento ou 

cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009452-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PAIVA FERREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO FERREIRA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1009452-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE PAIVA FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 
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SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por DAIANE PAIVA 

FERREIRA, por intermédio de seu advogado, em face do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, objetivando à disponibilização do medicamento 

“Enoxaparina 40mg, até um mês após o parto”. CARREOU aos autos 

DOCUMENTOS. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente demanda 

de Mandado de Segurança objetivando a disponibilização do 

MEDICAMENTO “Enoxaparina 40mg, até um mês após o parto”. Para tanto, 

reputa como Autoridade Coatora o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

que exerce suas funções na SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SINOP/MT. Conforme consta do PETITÓRIO INICIAL, a 

impetrante necessita do medicamento Enoxaparina 40mg diariamente, 

durante toda a gravidez, até um mês após o parto, em razão da “alta 

atividade de células NK (natural killer) na cavidade endometrial, o que 

dificulta a implantação embrionária, potencializando o risco de 

abortamento” (sic). Nesta senda, tem-se que, malgrado tenha a parte 

NOMINADO a DEMANDA como MANDADO DE SEGURANÇA veicula o 

PEDIDO de CARÁTER SATISFATIVO, ou seja, pleiteia pela disponibilização 

de MEDICAMENTO “Enoxaparina 40mg, até um mês após o parto”. 

Destarte, DEFIRO o pleito LIMINAR para o fornecimento de “Enoxaparina 

40mg, até um mês após o parto” e CONVERTO a PRESENTE MEDIDA em 

AÇÃO ORDINÁRIA de OBRIGAÇÃO de FAZER, ao que DETERMINO as 

devidas ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJe – Processo Judicial 

Eletrônico. Nesse mesmo sentido, eis o entendimento do E. TJ/SP: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conversão 

do rito para o ordinário – Possibilidade – Poder de direção de que goza o 

juiz (art. 125 do CPC)– Efetivo alcance da tutela jurisdicional – Decisão 

mantida. Agravo improvido. (TJ-SP - AI: 20347220720158260000 SP 

2034722-07.2015.8.26.0000, Relator: Leme de Campos, Data de 

Julgamento: 11/05/2015, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

13/05/2015)” E, ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de 

segurança – Pedido de liminar não apreciado – Determinação para que se 

emende a inicial convertendo a ação para o rito ordinário – Pretensão à 

reforma – Inadmissibilidade – Determinação de conversão do procedimento 

para ação ordinária – Medida prudencial prevista no art. 295, inciso V, do 

CPC – Inexistência de ilegalidade – Providência que se insere nos poderes 

de direção do processo (art. 125 do CPC) – Inexistência de ilegalidade – 

Decisão agravada mantida – Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 

20236197120138260000 SP 2023619-71.2013.8.26.0000, Relator: Roberto 

Martins de Souza, Data de Julgamento: 30/01/2014, 18ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 02/02/2014)” Na hipótese, portanto, a 

CONVERSÃO da medida apresenta-se como ALTERNATIVA, levando em 

consideração o atual quadro clínico da parte Autora, o que pode ser 

DETERMINANTE para sua vida. Ademais, nada impede a MODIFICAÇÃO na 

maneira de DESENVOLVIMENTO do processo, notadamente visando o 

EFETIVO alcance da TUTELA JURISDICIONAL. Por consectário jurídico 

lógico, DETERMINO a CITAÇÃO do REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

devendo proceder-se às devidas ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no 

SISTEMA PJe – Processo Judicial Eletrônico, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS de Id. Num. 15533287 – Pág. 5 e 8. 

PROCEDA a EXCLUSÃO do polo PASSIVO, no SISTEMA PJe, a PESSOA 

JURÍDICA ESTADO DE MATO GROSSO, eis que, a inicial versa apenas em 

face do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Não prejudicando, posteriormente, 

eventual PEDIDO de RETIFICAÇÃO da PARTE AUTORA. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo legal. INDEFIRO a imposição 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 deste “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). DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008793-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA STELA DA SILVA HERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1008793-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA STELA DA SILVA 

HERNANDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante 

INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, 

ressaltando que AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a “CIRURGIA DE 

EXCLUSÃO DO RIM DIREITO”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, devendo ser efetivado no ORÇAMENTO de menor 

VALOR apresentado, qual seja, “HOSPITAL SANTO ANTÔNIO – DRº 

GUSTAVO BOIGUES QUEROZ”, juntado ao ID. Num. 15390141 - Pág. 1. 

Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o “HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO – DRº GUSTAVO BOIGUES QUEROZ”, para que realize a 

CIRURGIA DE EXCLUSÃO DO RIM DIREITO de que necessita a parte 

Autora. APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, encaminhe o PRESTADOR aos 

autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresente 

NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na 

cirurgia, juntamente com o número da conta, para que seja feita a 

LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como BALIZADOR, 

o ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos autos (ID. Num. 

15390141 - Pág. 1), qual seja, R$ 38.810,00 (trinta e oito mil oitocentos e 

dez reais), mas também há ponderação sobre eventuais alterações que 

podem ocorrer quando da efetivação do serviço. Cobra relevo 

CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve 

ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos 
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EXCEPCIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM ALHURES” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009324-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BERNEGOZZI (REQUERENTE)

DANIELA DE CAMARGO MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009324-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO BERNEGOZZI 

REQUERIDO: KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Vistos, etc. 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL juntando o comprovante de residência 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. Com o aporte, concluso para 

recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 24 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009415-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (REQUERENTE)

MATHEUS GARCIA KATH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009415-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS GARCIA KATH 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 

321 do NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias dos documentos 

pessoais (Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG). Com 

a juntada do documento, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012376-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA PINTO SOBRINHO (REQUERENTE)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012376-92.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA PINTO 

SOBRINHO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Diante do 

documento juntado em mov. id. n° 11064569, intime-se a requerente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo 

requerido, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença e 

remetam-se os autos ao arquivo. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009288-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE BONETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009288-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE BONETTI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 321 do 

NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias dos documentos 

pessoais (Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG), bem 

como, junte 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; Com a juntada do documento, 

conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006262-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GELVANI ZANATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006262-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARAFINE E CARAFINE LTDA 

- ME REQUERIDO: DANIEL GELVANI ZANATI Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de reconsideração formulado em mov. id. n° 10878115, tendo em vista o 

Enunciado 28 do FONAJE que dispõe: "Havendo extinção do processo 
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com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas." Assim, conforme disposto pelo Enunciado 

supracitado, a isenção de custas em primeiro grau em sede de Juizado 

Especial é excepcionada nos casos de ausência do autor à audiência de 

conciliação, caso em que deverá ser o mesmo condenado em custas, não 

sendo esta uma faculdade do Juízo, mas sim uma imposição legal, razão 

pela qual mantenho integralmente a sentença proferida nos autos. No 

mais, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007628-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JONE TEZA (REQUERENTE)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007628-05.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON JONE TEZA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. Diante do certificado 

em mov. id. n°13982415, acolho o pleito formulado pelo autor, razão 

porque determino que seja designada nova data para audiência de 

conciliação. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008924-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ROCHA DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARÉ FELIX (RÉU)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008924-28.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AMARILDO ROCHA DE MOURA 

RÉU: EDSON MARÉ FELIX Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando documento hábil a 

demonstrar a ausência de pagamento das faturas de energia, bem como 

demonstre sua legitimidade para pleitear direito de terceiro, precisamente 

no que tange à eventual inclusão dos dados da ex-companheira Sra. Naia 

Morais Carvalho nos órgãos de proteção ao crédito, em sede de tutela; II - 

Com o aporte, concluso para apreciação; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

EDSON LUIS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000748-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON LUIS FERNANDES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007015-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA LANDGRAF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007015-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEIA LANDGRAF 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

VANDIR ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lemir Feguri (REQUERIDO)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NARA DE TAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, os Requerentes 

aduzem que realizaram a contratação dos Requeridos para prestação de 

serviços advocatícios. Sustentam que os valores cobrados a título de 

honorários no montante de 40%, são abusivos, sentindo-se lesados. 

Aduzem ainda, que os Requeridos foram beneficiados ainda com 10% de 

honorários no acordo realizado em juízo com a seguradora DPVAT. 

Pugnam então pela Restituição dos valores. A requerida apresentou 

contestação, aduzindo que os valores são devidos, eis que os serviços 

foram devidamente prestados. Afirma que se trata do “pacta sunt 

servanda”. Em preliminar, a Requerida aponta incompetência territorial, 

asseverando que no contrato que deu azo à discussão, consta uma 

cláusula restringindo ao fórum da Comarca de Cuiabá a lide oriunda da 

relação contratual. Sendo assim, passo à análise da preliminar aventada. 

Inicialmente consigno que a aludida exceção é tempestiva, posto que, 

apresentada junto à contestação, conforme disposto no novo CPC. Pois 

bem. Compulsando os autos verifico que na penúltima cláusula do contrato 

de prestação de serviços consta a eleição do Foro da Comarca de Cuiabá 

para o caso de dúvidas ou providências judiciais. Logo, tenho que a 

eficácia da aludida cláusula de foro livremente pactuada entre as partes 

somente é excepcionada com a demonstração da hipossuficiência do 

contratante, o que, é inocorrente nos autos em análise. Não havendo 

desequilíbrio entre o contratante e o contratado, não há que se falar em 

incidência do CDC, vez que, não se verifica situação vulnerabilidade, seja 

de ordem técnica, fática ou jurídica. Ainda que os exceptos asseverassem 

a sua condição de hipossuficiência em relação à excipiente, sem, contudo, 

demonstrá-la, não há como excepcionar a eficácia da cláusula de eleição 

de foro livremente pactuada entre as partes, que, por isso, merece ser 

preservada. Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do E. 

STJ, conforme julgados que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL. 
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EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO ESTABELECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE 

VEÍCULOS. PRECEDENTES DA 2ª SEÇÃO. 1. Consoante orientação 

pacificada na Segunda Seção desta Casa, “a cláusula do foro de eleição, 

constante de contrato de adesão, de consignação mercantil, firmado entre 

empresa montadora de veículos e sua concessionária 

(distribuidora/vendedora), é eficaz e válida e apenas deve ser afastada 

quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua 

abusividade, resultando, de outro lado, a inviabilidade ou especial 

dificuldade de acesso ao Judiciário”. (Resp n.º 827318/RS). 2. No caso, o 

elevado porte dos negócios realizados entre as partes e o “conteúdo 

econômico da demanda” não autorizam presumir a falta de conhecimento 

técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a 

dificuldade de acesso ao Judiciário. 3. Recurso conhecido e provido (STJ - 

REsp: 300340 RN 2001/0005797-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/10/2008, undefined) destacamos Ressalto que 

apesar da hipossuficiência alegada pelos demandantes, restou claro na 

audiência de instrução realizada, não se tratar de pessoas de pouca 

instrução ou nenhuma escolaridade. A Requerente, inclusive, sabe ler e 

escrever. Considerando que não ficou caracterizada a vulnerabilidade dos 

exceptos, seja de ordem técnica, fática ou jurídica, tenho que deve ser 

mantida a cláusula livremente pactuada pelas partes, a qual elege o foro 

para dirimir questões judiciais. “Ex positis”, e com supedâneo nas razões 

acima ressaltadas, JULGO PROCEDENTE a presente EXECEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA para DECLARAR a INCOMPETÊNCIA desta Comarca de 

Sinop/MT para dirimir a presente lide Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

VANDIR ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lemir Feguri (REQUERIDO)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NARA DE TAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, os Requerentes 

aduzem que realizaram a contratação dos Requeridos para prestação de 

serviços advocatícios. Sustentam que os valores cobrados a título de 

honorários no montante de 40%, são abusivos, sentindo-se lesados. 

Aduzem ainda, que os Requeridos foram beneficiados ainda com 10% de 

honorários no acordo realizado em juízo com a seguradora DPVAT. 

Pugnam então pela Restituição dos valores. A requerida apresentou 

contestação, aduzindo que os valores são devidos, eis que os serviços 

foram devidamente prestados. Afirma que se trata do “pacta sunt 

servanda”. Em preliminar, a Requerida aponta incompetência territorial, 

asseverando que no contrato que deu azo à discussão, consta uma 

cláusula restringindo ao fórum da Comarca de Cuiabá a lide oriunda da 

relação contratual. Sendo assim, passo à análise da preliminar aventada. 

Inicialmente consigno que a aludida exceção é tempestiva, posto que, 

apresentada junto à contestação, conforme disposto no novo CPC. Pois 

bem. Compulsando os autos verifico que na penúltima cláusula do contrato 

de prestação de serviços consta a eleição do Foro da Comarca de Cuiabá 

para o caso de dúvidas ou providências judiciais. Logo, tenho que a 

eficácia da aludida cláusula de foro livremente pactuada entre as partes 

somente é excepcionada com a demonstração da hipossuficiência do 

contratante, o que, é inocorrente nos autos em análise. Não havendo 

desequilíbrio entre o contratante e o contratado, não há que se falar em 

incidência do CDC, vez que, não se verifica situação vulnerabilidade, seja 

de ordem técnica, fática ou jurídica. Ainda que os exceptos asseverassem 

a sua condição de hipossuficiência em relação à excipiente, sem, contudo, 

demonstrá-la, não há como excepcionar a eficácia da cláusula de eleição 

de foro livremente pactuada entre as partes, que, por isso, merece ser 

preservada. Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do E. 

STJ, conforme julgados que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO ESTABELECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE 

VEÍCULOS. PRECEDENTES DA 2ª SEÇÃO. 1. Consoante orientação 

pacificada na Segunda Seção desta Casa, “a cláusula do foro de eleição, 

constante de contrato de adesão, de consignação mercantil, firmado entre 

empresa montadora de veículos e sua concessionária 

(distribuidora/vendedora), é eficaz e válida e apenas deve ser afastada 

quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua 

abusividade, resultando, de outro lado, a inviabilidade ou especial 

dificuldade de acesso ao Judiciário”. (Resp n.º 827318/RS). 2. No caso, o 

elevado porte dos negócios realizados entre as partes e o “conteúdo 

econômico da demanda” não autorizam presumir a falta de conhecimento 

técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a 

dificuldade de acesso ao Judiciário. 3. Recurso conhecido e provido (STJ - 

REsp: 300340 RN 2001/0005797-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/10/2008, undefined) destacamos Ressalto que 

apesar da hipossuficiência alegada pelos demandantes, restou claro na 

audiência de instrução realizada, não se tratar de pessoas de pouca 

instrução ou nenhuma escolaridade. A Requerente, inclusive, sabe ler e 

escrever. Considerando que não ficou caracterizada a vulnerabilidade dos 

exceptos, seja de ordem técnica, fática ou jurídica, tenho que deve ser 

mantida a cláusula livremente pactuada pelas partes, a qual elege o foro 

para dirimir questões judiciais. “Ex positis”, e com supedâneo nas razões 

acima ressaltadas, JULGO PROCEDENTE a presente EXECEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA para DECLARAR a INCOMPETÊNCIA desta Comarca de 

Sinop/MT para dirimir a presente lide Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

VANDIR ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lemir Feguri (REQUERIDO)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NARA DE TAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, os Requerentes 

aduzem que realizaram a contratação dos Requeridos para prestação de 

serviços advocatícios. Sustentam que os valores cobrados a título de 

honorários no montante de 40%, são abusivos, sentindo-se lesados. 

Aduzem ainda, que os Requeridos foram beneficiados ainda com 10% de 

honorários no acordo realizado em juízo com a seguradora DPVAT. 

Pugnam então pela Restituição dos valores. A requerida apresentou 

contestação, aduzindo que os valores são devidos, eis que os serviços 

foram devidamente prestados. Afirma que se trata do “pacta sunt 

servanda”. Em preliminar, a Requerida aponta incompetência territorial, 

asseverando que no contrato que deu azo à discussão, consta uma 

cláusula restringindo ao fórum da Comarca de Cuiabá a lide oriunda da 

relação contratual. Sendo assim, passo à análise da preliminar aventada. 

Inicialmente consigno que a aludida exceção é tempestiva, posto que, 

apresentada junto à contestação, conforme disposto no novo CPC. Pois 

bem. Compulsando os autos verifico que na penúltima cláusula do contrato 

de prestação de serviços consta a eleição do Foro da Comarca de Cuiabá 

para o caso de dúvidas ou providências judiciais. Logo, tenho que a 

eficácia da aludida cláusula de foro livremente pactuada entre as partes 

somente é excepcionada com a demonstração da hipossuficiência do 

contratante, o que, é inocorrente nos autos em análise. Não havendo 

desequilíbrio entre o contratante e o contratado, não há que se falar em 

incidência do CDC, vez que, não se verifica situação vulnerabilidade, seja 

de ordem técnica, fática ou jurídica. Ainda que os exceptos asseverassem 

a sua condição de hipossuficiência em relação à excipiente, sem, contudo, 

demonstrá-la, não há como excepcionar a eficácia da cláusula de eleição 

de foro livremente pactuada entre as partes, que, por isso, merece ser 

preservada. Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do E. 

STJ, conforme julgados que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO ESTABELECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE 

VEÍCULOS. PRECEDENTES DA 2ª SEÇÃO. 1. Consoante orientação 

pacificada na Segunda Seção desta Casa, “a cláusula do foro de eleição, 

constante de contrato de adesão, de consignação mercantil, firmado entre 

empresa montadora de veículos e sua concessionária 

(distribuidora/vendedora), é eficaz e válida e apenas deve ser afastada 

quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua 
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abusividade, resultando, de outro lado, a inviabilidade ou especial 

dificuldade de acesso ao Judiciário”. (Resp n.º 827318/RS). 2. No caso, o 

elevado porte dos negócios realizados entre as partes e o “conteúdo 

econômico da demanda” não autorizam presumir a falta de conhecimento 

técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a 

dificuldade de acesso ao Judiciário. 3. Recurso conhecido e provido (STJ - 

REsp: 300340 RN 2001/0005797-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/10/2008, undefined) destacamos Ressalto que 

apesar da hipossuficiência alegada pelos demandantes, restou claro na 

audiência de instrução realizada, não se tratar de pessoas de pouca 

instrução ou nenhuma escolaridade. A Requerente, inclusive, sabe ler e 

escrever. Considerando que não ficou caracterizada a vulnerabilidade dos 

exceptos, seja de ordem técnica, fática ou jurídica, tenho que deve ser 

mantida a cláusula livremente pactuada pelas partes, a qual elege o foro 

para dirimir questões judiciais. “Ex positis”, e com supedâneo nas razões 

acima ressaltadas, JULGO PROCEDENTE a presente EXECEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA para DECLARAR a INCOMPETÊNCIA desta Comarca de 

Sinop/MT para dirimir a presente lide Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

VANDIR ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lemir Feguri (REQUERIDO)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NARA DE TAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, os Requerentes 

aduzem que realizaram a contratação dos Requeridos para prestação de 

serviços advocatícios. Sustentam que os valores cobrados a título de 

honorários no montante de 40%, são abusivos, sentindo-se lesados. 

Aduzem ainda, que os Requeridos foram beneficiados ainda com 10% de 

honorários no acordo realizado em juízo com a seguradora DPVAT. 

Pugnam então pela Restituição dos valores. A requerida apresentou 

contestação, aduzindo que os valores são devidos, eis que os serviços 

foram devidamente prestados. Afirma que se trata do “pacta sunt 

servanda”. Em preliminar, a Requerida aponta incompetência territorial, 

asseverando que no contrato que deu azo à discussão, consta uma 

cláusula restringindo ao fórum da Comarca de Cuiabá a lide oriunda da 

relação contratual. Sendo assim, passo à análise da preliminar aventada. 

Inicialmente consigno que a aludida exceção é tempestiva, posto que, 

apresentada junto à contestação, conforme disposto no novo CPC. Pois 

bem. Compulsando os autos verifico que na penúltima cláusula do contrato 

de prestação de serviços consta a eleição do Foro da Comarca de Cuiabá 

para o caso de dúvidas ou providências judiciais. Logo, tenho que a 

eficácia da aludida cláusula de foro livremente pactuada entre as partes 

somente é excepcionada com a demonstração da hipossuficiência do 

contratante, o que, é inocorrente nos autos em análise. Não havendo 

desequilíbrio entre o contratante e o contratado, não há que se falar em 

incidência do CDC, vez que, não se verifica situação vulnerabilidade, seja 

de ordem técnica, fática ou jurídica. Ainda que os exceptos asseverassem 

a sua condição de hipossuficiência em relação à excipiente, sem, contudo, 

demonstrá-la, não há como excepcionar a eficácia da cláusula de eleição 

de foro livremente pactuada entre as partes, que, por isso, merece ser 

preservada. Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do E. 

STJ, conforme julgados que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO ESTABELECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE 

VEÍCULOS. PRECEDENTES DA 2ª SEÇÃO. 1. Consoante orientação 

pacificada na Segunda Seção desta Casa, “a cláusula do foro de eleição, 

constante de contrato de adesão, de consignação mercantil, firmado entre 

empresa montadora de veículos e sua concessionária 

(distribuidora/vendedora), é eficaz e válida e apenas deve ser afastada 

quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua 

abusividade, resultando, de outro lado, a inviabilidade ou especial 

dificuldade de acesso ao Judiciário”. (Resp n.º 827318/RS). 2. No caso, o 

elevado porte dos negócios realizados entre as partes e o “conteúdo 

econômico da demanda” não autorizam presumir a falta de conhecimento 

técnico e informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a 

dificuldade de acesso ao Judiciário. 3. Recurso conhecido e provido (STJ - 

REsp: 300340 RN 2001/0005797-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/10/2008, undefined) destacamos Ressalto que 

apesar da hipossuficiência alegada pelos demandantes, restou claro na 

audiência de instrução realizada, não se tratar de pessoas de pouca 

instrução ou nenhuma escolaridade. A Requerente, inclusive, sabe ler e 

escrever. Considerando que não ficou caracterizada a vulnerabilidade dos 

exceptos, seja de ordem técnica, fática ou jurídica, tenho que deve ser 

mantida a cláusula livremente pactuada pelas partes, a qual elege o foro 

para dirimir questões judiciais. “Ex positis”, e com supedâneo nas razões 

acima ressaltadas, JULGO PROCEDENTE a presente EXECEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA para DECLARAR a INCOMPETÊNCIA desta Comarca de 

Sinop/MT para dirimir a presente lide Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008428-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI (ADVOGADO(A))

MARILDA PALMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/10/2018 13:45. Terça-feira, 25 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008428-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI (ADVOGADO(A))

MARILDA PALMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/10/2018 13:45. Terça-feira, 25 de Setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002358-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALESSANDRO RAMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA URSULINO RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000045-03.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA URSULINO RIBEIRO 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012794-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RONALDO ADRIANO OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012794-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RONALDO ADRIANO 

OLIVEIRA MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

prejuízo do eventual desarquivamento para execução do julgado, isto no 

prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009809-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009809-76.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS JULIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Considerando Id 15508882. Intime-se a parte Autora para manifestação 

sobre o eventual pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, volte-me os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE NUSS (REQUERENTE)

BRUNA ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001528-68.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MICHELINE NUSS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IZABEL NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000059-84.2016.8.11.0015. REQUERENTE: IZABEL NUNES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011518-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011518-61.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA SANTOS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013523-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO SARATE (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013523-56.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO RIBEIRO SARATE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. I - Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012638-76.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

G. DA SILVA SANTOS - ME (EXECUTADO)

GILBERLANIO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012638-76.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: G. DA SILVA SANTOS - ME, 

GILBERLANIO DA SILVA SANTOS Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III - Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008438-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ SALVADOR (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 08/10/2018 15:00. Terça-feira, 25 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

A R COMINETI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STO - SERVICOS E OBRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/10/2018 13:30. Terça-feira, 25 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008054-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TABILE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERIDO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (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 09/10/2018 14:00. Terça-feira, 25 de Setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010142-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VIEIRA LIMA (EXEQUENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010142-74.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIANO VIEIRA LIMA 

EXECUTADO: IRENE MARIA DE SOUZA Vistos etc. I – INTIME-SE o autor da 

demanda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE acerca do 

teor do ofício de ID. 13960720, informando, por consectário, os dados 

solicitados para o devido cumprimento da inclusão dos dados do 

executado nos órgão de proteção ao crédito ID. 8341412. II – Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos concluso 

para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010479-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANDA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSINEI DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000145-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSINEI DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - Ante o 
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retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002636-35.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA FERREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000198-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARINALVA DE ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010316-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010316-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA CARVALHO 

PEREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. I - Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006073-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DAMIAO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006073-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAMIAO LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002486-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

MARIA CUSTODIA ADELAIDE MARQUES CHAGAS (EXEQUENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002486-54.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA CUSTODIA ADELAIDE 

MARQUES CHAGAS EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que decorreu o prazo de 

suspensão do feito, INTIME-SE a parte AUTORA, para que no prazo de 05 

(cinco) dias se manifeste, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE e volte-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As providências. SINOP, 25 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013029-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER E FEUSER LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013029-94.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MULLER E FEUSER LTDA - ME 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. I – Ante o documento lançado em ID. 

13073068, INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove o pagamento da diferença devida em favor do exequente, 

de acordo com o cálculo apresentado pelo contador judicial, sob pena de 

aplicação de multa; II - Ultimado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da requerida, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012840-53.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

PABLIANE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

BANCO TOPAZIO S.A. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PUBLICAÇÃO SENTENÇA ID. 13206415.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011963-50.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

MARINA APARECIDA LIMA (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR SALVADOR MONTEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ LUCKMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011963-50.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDEMIR SALVADOR 

MONTEIRO EXECUTADO: ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN, ANDRE 

LUIZ LUCKMANN Vistos, etc. Em atenção ao pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA, tenho por 

bem consignar que o art. 135 do CPC/15 preceitua que os sócios, ou a 

pessoa jurídica no caso de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa (art. 133, § 2º do CPC/15), devem ser cientificados quando a parte 

interessada postular o aludido incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo 

Diploma Legal, dispõe que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica é aplicável aos processos de competência dos 

Juizados Especiais. Com efeito, tenho como imprescindível a INTIMAÇÃO 

da pessoa jurídica da parte executada, para manifestação oportuna no 

prazo legal, com fito de estancar eventual arguição de nulidade, a teor do 

procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do CPC/15. Posto isso, 

DETERMINO: I - INTIME-SE a empresa jurídica LUCKMANN AERO 

AGRÍCOLA LTDA, CNPJ nº 80.973.274/0001-04, no endereço indicado 

pelo exequente em ID. 14046067, através de OFICIAL de JUSTIÇA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA; II - 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006208-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ANDRE FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI TEREZINHA BILENKI (REQUERIDO)

ELISANGELA APARECIDA FAZOLIN (REQUERIDO)

GILSON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006208-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLON ANDRE FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: ROSELI TEREZINHA BILENKI, ELISANGELA 

APARECIDA FAZOLIN, GILSON Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, 

trazendo os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz o requerente que, em 05 de maio de 2018, 

trafegava pela Rua dos Cajueiros sentido Avenida Itaúbas em seu veículo 

modelo Honda Biz, quando foi abarolado pelo veículo Honda Biz, com 

documentos em nome de Roseli Terezinha Bilenki, que era conduzido pela 

menor Joice Aparecida Fazolin, a qual teria invadido a via preferencial. 

Narra o requerente que o acidente causou-lhe ferimento no braço além de 

dano material em seu veículo, no valor de R$ 2.269,00, conforme 

orçamento juntado aos autos. Verbera o autor que entrou em contato com 

o genitor da menor para que arcasse com o valor do conserto de seu 

veículo, contudo, o mesmo foi agressivo, impossibilitando uma solução 

extrajudicial do conflito. Pugna o autor pela concessão da tutela, para que 

seja anotado bloqueio no veículo conduzido pela menor, com ecopo de 

garantir o ressarcimento do prejuízo material e moral sofrido pelo mesmo. 

Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os requisitos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque, 

no caso em análise o acidente de trânsito teria sido ocasionado por uma 

menor (13 anos de idade), havendo a presunção de sua responsabilidade 

pelo sinistro em razão da imperícia, sendo certo que os pais respondem 

pelos atos dos filhos, na forma do art. 1.521, I, do Código Civil, como 

assentado em mansa e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, os quais, conforme se alega, estão se esquivando em assumir a 

responsabilidade pelos prejuízos s.m.j, ocasionados pela filha menor sob 

sua guarda. Ademais, em que pese o veículo estar em nome de terceiro, 

estava na posse da menor, sendo que a propriedade do bem móvel se 

transfere com a tradição, nos termos do art. 1226, havendo elementos que 

indiquem ser o bem de propriedade dos genitores da menor. Ademais, 

ainda que seja o automóvel de propriedade de terceiro, ora demandado, 

haverá responsabilidade deste caso tenha cedido o veículo à menor 

inabilitada, conforme entendimento da jurisprudência: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IRMÃO DA 

VÍTIMA. INDENIZAÇÃO.CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.1. Em 

conformidade como o entendimento desta Corte, "os legitimados para a 

propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o 

cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os 

colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de 

peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia 

de legitimação ou dela excluir" (REsp n.1.291.845/RJ, Relator Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 9/02/2015) 2. 

Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde 

solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado 

por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado 

ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes.3. 

Assentada pela Corte de origem a premissa fática de que um dos 

demandados é o proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao 

condutor que culposamente deu causa ao evento danoso, a 
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responsabilidade solidária daquele tem que ser reconhecida.Modificar 

essa conclusão implicaria rever o quadro fático delineado no acórdão 

recorrido, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.4. Em 

razão das peculiaridades do caso em análise, o valor arbitrado a título de 

dano moral não se mostra excessivo a justificar a intervenção desta 

Corte.5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgInt no AREsp 982.632/RJ, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

12/06/2018, DJe 22/06/2018) (destaque acrescido) Assim, demonstrada a 

probabilidade do direito da autora, bem como o risco de que seja frustado 

eventual ressarcimento do dano sofrido, não havendo dano inverso, na 

medida em que apenas será anotada a restrição de venda no veículo, não 

impedindo a circulação do mesmo, entendo que deve ser concedida a 

tutela pleiteada. 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 razão pela qual determino que seja anotada a restrição de 

venda no veículo Marca e Modelo Honda/C100Biz ES de placa JZG-4251 

de Sinop/MT, Renavam 750942088, cor vermelha, ano demodelo 2001 e 

fabricação 2000, com os documentos em nome de Roseli Terezinha 

Bilenki. 2. Sem prejuízo do exposto, CITEM-SE as reclamadas para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, bem 

como intime-se a requerente para comparecimento, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 6 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006433-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

KELLYANNE DUARTE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/10/2018 17:15. Terça-feira, 25 de Setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009444-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO MARIANO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009444-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ APARECIDO MARIANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Diante da 

petição e documentos juntados em mov. id. n°12528291, intime-se o 

requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013147-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NOGUEIRA (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013147-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos os documentos 

solicitados em mov. id. n°10462647. Após, expeça-se novo ofício para 

vinculação dos valores. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA LOBO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011240-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO RUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011240-60.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO RUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. RECEBO 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. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ELENILZA COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002726-43.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELENILZA COELHO DE 

CARVALHO REQUERIDO: TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A 

Vistos, etc. 1. RECEBO 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 
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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. Considerando que já houve 

apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS SALDANHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002091-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO LUIS SALDANHA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 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. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013730-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

FLAVIO ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DAPPER (EXECUTADO)

DARLENE PEREIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001724-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SILVANA ALVES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1. 

RECEBO 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. Considerando que já houve apresentação das 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009288-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE BONETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009288-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE BONETTI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 321 do 

NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias dos documentos 

pessoais (Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG), bem 

como, junte 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; Com a juntada do documento, 

conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR RIBEIRO (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000487-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO JUNIOR RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 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. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008742-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ANTONIO CAETANO VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado para que, no prazo 

de 05 dias, se manifeste acerca do comprovante de pagamento juntado 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-65.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA MOTTA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCELA LIGOR MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010992-65.2014.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO ALVES DA MOTTA 

JUNIOR, MARCELA LIGOR MONTEIRO REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA 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 da executada (mov. nº 12997534). Devidamente intimada da 

constrição realizada a parte executada se manteve inerte, consoante 

certidão de mov. n.º 14110468. 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 EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

dos valores indicados no id nº 12997534. 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. 

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, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012072-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMORIA SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MARCHIORO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 8012072-93.2016.8.11.0015 

AÇÃO: [ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS] EXEQÜENTE(S): AGROMORIA SEMENTES E INSUMOS 

AGRICOLAS EIRELI - ME: EXECUTADO(A,S): TIAGO MARCHIORO: 

CITANDO(A,S): TIAGO MARCHIORO VALOR DO DÉBITO: $13,875.11 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (TRÊS) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o pagamento ou 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se-à ao arresto de bens. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de execução extrajudicial, 

onde consta que a executada possui com a exeqüente uma divida 

representada por títulos extrajudiciais, no valor de R$ 13.875,11 (treze mil, 

oitocentos e setenta e cinco reais e onze centavos). DESPACHO: Vistos 

etc. Em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: 

“ENUNCIADO 37 - Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido do autor, expeça-se edital 

para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens.Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Eu, 

Debora Vaz de Melo Sá Martins, digitei. Sinop-MT, 25 de setembro de 

2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001455-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

HENRIQUE SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001455-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HENRIQUE SANTOS MARTINS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que o requerente pretende a realização de audiência conciliatória 

por videoconferência, uma vez que o autor está trabalhando na comarca 

de Maracaju/MS, sob o argumento de que não possui condições 

financeiras para comparecimento nesta comarca, bem como que é 

beneficiário da justiça gratuita. De início, importa trazer à baila que muito 

embora o Código de Processo Civil, em seu dispositivo 236, §3º autorize a 

prática de atos processuais por videoconferência, o rito aplicável aos 

Juizados Especiais é distinto. Explico. A lei 9.099/95 dispõe sobre os 

Juizados Especiais, e conforme disposto no art. 2º da referida lei, “o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação”. A par disso, optando a parte 

quanto ao seu exercício de direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis, 

deverá se submeter aos pressupostos estabelecidos na referida 

legislação. E nesse diapasão, é que a lei nº 9.099/95 estabelece em seu 

artigo 9º que: “Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 

comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas 

de valor superior, a assistência é obrigatória”. (destaque acrescido). 

Sendo assim, o entendimento é de que para que pudesse ser viável a 

conciliação ou transação, foi necessária a imposição do comparecimento 

pessoal das partes nas audiências a serem realizadas, sob pena do 

processo ser extinto sem julgamento do mérito (art. 51, I, da Lei 9.099/95). 

Dessa forma, é por esta razão que o rito sumaríssimo e especial deste 

Juízo, prima pela presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de 

forma plena a possibilidade de conciliação. Ainda, para arrematar, trago à 

colação o ENUNCIADO nº 20 do FONAJE, o qual disciplina que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório [...]”. Nessa 

senda, a jurisprudência tem confirmado este entendimento: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENTE O AUTOR NA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 51, I DA LEI 

9.099/95. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPARECIMENTO 

PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS APRAZADAS INERENTE AO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAIL. MANTIDA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível nº 71005833009, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 09/12/2015). Portanto, em que pese a previsão dos atos 

processuais serem realizados por videoconferência, tal previsão não se 

coaduna com o previsto pela Lei nº 9.099/95, uma vez que sob este rito, 
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as partes possui ÔNUS de COMPARECIMENTO PESSOAL. Ademais, no 

que tange à alegação de que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, também não prospera, isto porque este Juízo sequer realizou 

análise do pedido do benefício, até porque, segundo se extrai do art. 54 da 

lei 9.099/95, o acesso aos Juizado Especial independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, razão pela qual não há aplicação do benefício 

de justiça gratuita. Portanto, diante de todo o exposto, tenho por bem, em 

atenção aos princípios que regem este juizado, principalmente quanto ao 

princípio da pessoalidade, INDEFERIR o pleito de ID. 14778689, motivo 

porque DETERMINO: DESIGNE-SE NOVA DATA para AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta deste Juízo, intimando-se as partes 

para COMPARECIMENTO, fazendo constar as advertências legais em caso 

de falta injustificada; Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008828-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO MARCON (REQUERENTE)

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008828-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO ANTONIO MARCON 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que, no 

ano de 2010, adquiriu um terreno no local denominado “Camping Club 

Portal da Amazônia” e, em razão do contrato de compra e venda, ficou 

obrigado a pagar ao requerido, mensalmente, o valor de R$ 51,00, a título 

de taxa de manutenção condominial e R$42,50, a título de taxa de limpeza. 

Narra que, conforme expresso no contrato de adesão de venda do 

terreno, as taxas condominiais são impostas a todos os moradores e 

seriam destinadas à limpeza dos imóveis não edificados, além da 

manutenção das áreas comuns, funciários e outras despesas do 

condomínio. Sustenta o autor que o referido condomínio nunca existiu, 

sendo o local um bairro irregular, uma vez que fora implantado em total 

desobediência à Lei de Parcelamento do Solo, situação esta que vem 

sendo investigada no inquérito civil n° 09/2010, movido pelo Ministério 

Público, ressaltando que, a situação de condomínio fechado nunca passou 

de uma propaganda enganosa, razão pela qual é nula a cláusula que 

impõe a cobrança das taxas condominiais. Ressalta o autor que o local é 

um bairro municipal, contando com a prestação de serviços do Município, 

sendo, portanto, indevidas as cobranças em discussão nos autos, 

contudo, a demandada veio a negativar seus dados, em razão das 

mencionadas taxas condominiais, sem prévia sua notificação Pugna pela 

concessão da tutela para que os demandados se abstenham de cobrar as 

taxas em discussão, bem como para que abstenham de negativar o nome 

do autor, ao argumento de que a cobrança é indevida. Pois bem. Sabe-se 

que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional 

que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a 

assumir os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. 

O novo Código de Processo Civil, que unificou os requisitos da tutela 

cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque, conforme demonstram os documentos 

juntados com a inicial, em que pese o contrato de compra e venda firmado 

entre as partes descrever o local onde se situa o imóvel adquirido pelo 

autor como “Condomínio”, tal situação de condomínio residencial, a priori, 

não se consolida na realidade, sendo o local atendido por serviços 

municipais, sem a prestação dos serviços privados característicos de um 

condomínio, sendo que, conforme Termo de Ajustamento de Condutas 

firmado com o Ministério Público, o local fora considerado um loteamento 

irregular. Assim, está demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado 

pelo autor, nesta sede de cognição sumária, uma vez que, não havendo, a 

priori, a prestação dos serviços relativos a um condomínio, são indevidas 

as cobranças das taxas em discussão. O perigo na demora também está 

presente, na medida em que o autor corre o risco de ter seu nome 

negativado, em razão do débito relativo às taxas condominiais que estão 

em discussão nestes autos, sendo nítido o prejuízo decorrente da 

negativação, que impede o acesso ao crédito e dificulta a aquisição de 

bens por aqueles que dependem do crédito para aquisição de produtos, 

por vezes, essenciais à manutenção da vida. De mais a mais, trata-se de 

medida reversível e não há dano inverso, posto que, comprovada a 

regularidade da cobrança realizada pela demandada, os valores poderão 

ser cobrados pelos meios legais. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO que os requeridos SUSPENDAM a 

cobrança das taxas de condomínio e limpeza, em discussão nestes autos, 

bem como que se ABSTENHAM de negativar os dados do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação deste juízo; 

INTIME-SE os reclamados para que cumpram a presente decisão, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa. 2. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo 

do exposto, CITE-SE os reclamados para comparecimento em audiência, 

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, bem como intime-se o requerente, fazendo 

constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011766-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYELLE CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

MAYELLE CAETANO DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto à existência de danos morais em decorrência 

de alegada negativação indevida por relação jurídica inexistente por 

descumprimento contratual. Em sua petição inicial a parte Requerente 

afirma que efetuou a contratação de plano de telefonia móvel pelo valor 

fixo mensal de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais); contudo, ante a 

cobrança de valores superiores, houve a inscrição de seu nome em 

cadastro de inadimplentes. Por seu turno, a parte Requerida afirmou pela 

existência de relação jurídica e improcedência dos pedidos pela 

regularidade do débito. 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 analisar o mérito. A existência de relação jurídica entre as partes é 

incontroversa, restando apenas a análise quanto ao valor a ser cobrado 

e, neste aspecto, razão não assiste à parte Requerente. Compulsando os 

autos, verifica-se que houve a juntada de contratos assinados por esta 

(ids nº 11642432 e 11642436; 11642444, 11642460 e 11642478); todavia, 

referidos planos referem-se à modalidade pós-paga, o que não acarreta 
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no pagamento de um valor fixo, havendo a cobrança pela efetiva 

utilização; bem como, pelos serviços excedentes. Não obstante, o print 

screen trazido aos autos pela parte Requerida, demonstram a existência 

de diversos pagamentos em valores superiores ao aludido R$ 178,00 

(cento e setenta e oito reais), desde o momento da contratação em 

setembro/2014, informação esta disponível no canto superior esquerdo 

dos contratos de ids nº 11642432 e 11642478. 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. 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. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VAREA TEIXEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000720-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA VAREA TEIXEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. I – Depreende-se dos autos que os requeridos não vêm cumprindo ao 

comando judicial de ID. 11652526. Dessa forma, tendo em vista que 

mesmo com a intimação dos requeridos para o CUMPRIMENTO da LIMINAR, 

estes permaneceram INERTES, sendo o BLOQUEIO de VALORES nas 

contas da parte demandada, a medida necessária para a efetivação do 

procedimento pleiteado na exordial. II – Sendo assim, DETERMINO o 

BLOQUEIO para aquisição do fármaco na rede particular, no valor do 

menor orçamento apresentado (ID. 14528885), pelo lapso temporal de 12 

(doze) meses. III - Com o aperfeiçoamento da ORDEM DE BLOQUEIO, 

DETERMINO: a) NOTIFIQUE-SE a Farmácia que apresentou menor 

orçamento (Farmácia Rede Maria’s), para que forneça o medicamento 

vindicado pela autora RIVAROXABANA 20mg (comercializado como 

XARELTO) e informe no prazo mais exíguo possível nos autos o número 

de conta corrente para transferência dos valores BLOQUEADOS; b) A 

INTIMAÇÃO das partes acerca da presente decisão, sobretudo da autora, 

para que entre em contato com a respectiva farmácia para retirada do 

medicamento, bem como, requeira o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias; CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012464-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012464-33.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERIDO: VALDIRA RODRIGUES 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 a executada 

procedeu com o adimplemento integral do cumprimento de sentença, 

consoante comprovante de mov. n.º 9841192 dos autos. 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 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, atentando-se que houve a inversão dos polos da demandada 

no presente feito. 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, 25 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MANFRIN (REQUERENTE)

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se..

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000707-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ FERREIRA (REQUERENTE)

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento 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 conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a parte autora que recebeu faturas com 

valores exorbitantes, a qual não condizem com sua média de consumo. A 

reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base 

no consumo da autora, sendo aferida com base em sua utilização, 

restando procedente a cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas 

juntadas pela requerente, sua média de consumo sempre foi baixa 

mudando drasticamente em um mês, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Logo, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, alega que a medição utilizada esta correta, porém, tais 

alegações isoladamente não constituem fundamento para uma mudança 

drástica em um único mês, isto sem oportunizar ao requerente a defesa 

administrativa, ou a contestação de tal cobrança. Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente irregularidade, e afere cobrança 

excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, 

tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais, colhe-se dos autos que a parte autora teve 

suspenso o fornecimento de água indevidamente. A suspensão do 

fornecimento de serviços essenciais afeta a dignidade da pessoa 

humana, pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se torna insalubre sem 

o gozo desse fornecimento necessário para nossa subsistência. Cumpre 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Tenho que não assiste razão à Requerente quanto ao 

pedido de restituição em dobro da referida fatura tendo em vista que não 

consta nos autos que houve o pagamento da mesma. Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para 

DESCONSTITUIR a fatura emitida no valor de R$488,56 (quatrocentos e 

oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) bem como, para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010182-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

ROSA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Insta salientar que não houve prévia 

justificativa da ausência da Requerente para a solenidade, comparecendo 

só o procurador em audiência para então comunicar o não 

comparecimento da parte Requerente. Como se vê, em conformidade com 

o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. Nesse sentido, modifico a referida sentença apenas no que 

tange às custas processuais tendo em vista que eventual justificativa 

isenta o Requerente no pagamento das mesmas. “Ex positis”, ACOLHO e 

DOU PROVIMENTO EM PARTE aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, APENAS para retirar a condenação ao pagamento das custas 

e eventuais despesas processuais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE MANOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada e tentou cancelar o referido plano por diversas vezes. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado bem como números de protocolos referente ao pedido de 

cancelamento da linha. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL JOSE MORAES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, a Reclamante ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. Aduz a inicial que o Reclamado foi contratado para 

instalação e manutenção de um portão eletrônico. Discorre que o motor 

apresentou problemas devido à instalação, solicitando os reparos pelo 

Requerido, o que não ocorreu. Pugna então por indenização dos danos 

materiais e morais. 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 conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de 

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência;”. "In casu", caberia à demandante comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, sobretudo, o nexo causal entre o vício no 

produto e o serviço prestado pelo demandado. Cabe ressaltar que o 

Requerido é pessoa física e pelo que consta dos autos, prestador de 

serviço autônomo e informal, sendo inaplicável o Código de Defesa do 
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Consumidor. Assim, tenho que a parte Autora não se desincumbiu de seu 

ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do NCPC. Logo, não há que se 

falar em indenização. "Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS 

formulados na inicial e por consectário jurídico lógico, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ALVES QUEROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento 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. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado, a qual não condiz com sua média de consumo, refletindo valor 

exorbitante. Discorre que a Requerida que o aumento no consumo se deu 

devido a uma suposta irregularidade informada pela própria Requerente. A 

Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração do consumo registrado, de acordo com a legislação pertinente. 

Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Compulsando os autos verifico que em sede de 

contestação o Requerida colaciona aos autos provas hábeis a demonstrar 

que o aumento na fatura da Requerente se deu em razão de um 

vazamento em sua residência, mais especificamente, em um banheiro, 

conforme consta em um protocolo de atendimento. Portanto, é devido os 

consumos litigados, uma vez que o aumento drástico do valores se deu 

em razão de uma irregularidade encontrada na residência do consumidor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados por tratar-se de débitos pretéritos. 

“APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de água em razão dos débitos litigados. Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, apenas 

para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de água em 

razão dos débitos litigados. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE MORAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 
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DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004590-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas e 

histórico de pagamentos comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002615-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDSON EDUARDO WINCKLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

JEFERSON RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

em que o autor alega, em síntese, que em uma partida de futebol, o 

Requerido se dirigiu até o Autor e desferiu um soco do lado esquerdo de 

sua face e um chute na coxa direita, em seguida o mesmo foi contido por 

seus companheiros de time, e pronunciou as seguintes palavras: “você é 

um merda”. A Reclamada por sua vez, aponta preliminar de inépcia da 

inicial, nega os fatos narrados pelo Autor e, ainda, não há comprovação 

de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 
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JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Inicialmente quanto a 

preliminar arguida, tenho que a mesma confunde-se com o próprio mérito 

da lide, correspondendo a informação de que os fatos não ocorreram na 

forma narrada, sendo assim, passo ao julgamento da referida tese no 

deslinde meritório. No caso sub judice, o requerido alega que os fatos não 

aconteceram conforme narrado pelo requerente. Ocorre que, o requerido 

não produz prova hábil a embasar suas alegações, vez que, deixa de 

anexar documentos hábeis a comprovar o alegado ou, ainda, tentar provar 

por outros meios como mediante prova testemunhal. De outra banda, o 

Requerente colaciona aos autos Boletim de Ocorrência bem como 

Relatório da Partida. Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, 

tenho que o requerente se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

cuidando de produzir provas e demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito. Ao contrário do requerido, que nem mesmo carreou documentos 

aos autos, não comparecendo em juízo. Ressalta-se que as agressões 

foram desferidas em local público, na presença de terceiros, e ainda, sem 

maiores justificativas, por problemas pessoais, como relatados nos autos. 

Sendo assim, nos termos do artigo 186 do Código Civil, resta evidente o 

direito da autora a reparação de cunho moral, in verbis: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” Soma-se ao disposto no artigo 927 do mesmo Diploma Legal: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Ademais, ninguém pode ignorar os 

maléficos efeitos, os danos de ordem moral, que advém a pessoa que é 

surpreendida publicamente com ofensas direcionadas de maneira 

injustificada, vez que, a requerida não obteve êxito em demonstrar a 

plausibilidade de sua postura. Corroborando com o entendimento, segue o 

julgado proferido em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES 

SIMULTÂNEAS. DANOS MORAIS. OFENSA E XINGAMENTOS EM PÚBLICO. 

FATO OFENSIVO À HONRA DO AUTOR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS 

QUE COMPROVAM O FATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONSOANTE 

O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APELANTE NÃO FEZ PROVA DO 

FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CONSOANTE O ART. 333, I, DO 

CPC. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. A 

demanda versa sobre indenização por danos morais, sob o argumento de 

que o recorrente proferiu ofensas contra a honra do autor, chamando-o 

de “moleque e ladrão”, em um bar da cidade, na presença de várias 

pessoas. No caso em comento, da análise detida dos autos e, sobretudo, 

da prova oral produzida, restou bem delineada a dinâmica do evento 

lesivo, do qual exsurge, de conseguinte, a obrigação de o apelante 

indenizar a parte apelada, vítima de graves ofensas de cunho moral, pelo 

abalo anímico experimentado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” In casu, levando-se em consideração que o valor do dano 

moral deverá ter a função de reparar o dano causado à vítima, e punir o 

ofensor (motorista), para que não haja reincidência, considero que o MM. 

Juiz a quo atuara com acerto ao arbitrar o importe indenizatório na 

sentença de piso no valor de R$ 1.400 (um mil e quatrocentos reais), 

utilizando-se dos parâmetros da proporcionalidade e da prudência. 

Nega-se provimento às apelações simultâneas interpostas, mantendo-se a 

sentença guerreada em todos os seus termos. (TJ-BA - APL: 

00000964520078050134 BA 0000096-45.2007.8.05.0134, Relator: Clésio 

Rômulo Carrilho Rosa, Data de Julgamento: 29/05/2012, Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) destacamos Nesse passo, à vista 

dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de 

que a autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo 

ser indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a condenação abaixo fixada se não 

consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida, galgado no 

principio da razoabilidade. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente, para CONDENAR o requerido a pagar o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. 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. Com 

fulcro no art. 22, §1º da Lei n.º 8.906/94, FIXO em 2 (dois) URH os 

honorários da D. Causídica que fora nomeado para defender os 

interesses da parte requerida; Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004464-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCINETE COSTA DA SILVA CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 
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débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 65,18 (sessenta e 

cinco reais e dezoito centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO (REQUERENTE)

CLESIO FERREIRA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a questão, faço 

uma breve digressão sobre os fatos. A parte Autora, ora embargante, 

aduz omissão no julgado, no que tange a retirada de seu nome do 

cadastro de proteção ao crédito, conforme pleiteado na inicial. A 

Requerida por sua vez, apresenta embargos de declaração, pretendendo 

obter efeitos infringentes para sanar suposta contradição e obscuridade 

no decisum vergastado. Aduz que este juízo se manifestou contrariamente 

à precedente e que foi omissa com relação ao pagamento de indenização 

a título de fruição do imóvel. Aponta, ainda, que restou obscura a questão 

sobre o momento de incidência dos juros, pugnando para que seja a partir 

do trânsito em julgado da sentença. Requer, ainda, que seja analisado o 

pedido de devolução do montante fixado de maneira parcelada. DOS 

EMBARGOS DO AUTOR Compulsando os autos, vislumbro que assiste 

razão ao Autor. Com a resolução do mérito da demanda, restou deliberado 

sobre a rescisão do contrato que deu ensejo a negativação, sendo a 

exclusão dos registros desabonadores, portanto, medida imperiosa. 

I n o b s t a n t e ,  c o n s i g n a n d o  q u e  e v e n t u a i s  d e s p e s a s 

cartorárias/administrativas para baixa do protesto, deverão ser custeadas 

pela Autora. DOS EMBARGOS DA RÉ No que tange aos embargos 

declaratórios da Requerida, tenho que não assiste razão, uma vez que 

não há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Com relação 

ao montante pleiteado a título de fruição, bem como, a retenção das arras, 

tenho que não assiste razão ao Embargante, pois, o percentual fixado na 

sentença (vinte e três por cento dos valores pagos), mostra-se suficiente 

à compensação dos prejuízos suportados, sendo vedada sua cumulação 

com outros encargos, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, transcrevo: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCIÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO/COMPENSATÓRIO - 

VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES PAGAS - 

CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA E PERDA DAS ARRAS - 

IMPOSSSIBILIDADE. - A ampla e geral quitação firmada em distrato não 

afasta a possibilidade de revisão dos seus termos, quando verificadas 

disposições excessivamente onerosas relativamente ao consumidor 

hipossuficiente (cf. arts. 39 e 51, do Código de Defesa do Consumidor). - 

"No âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada pelo promissário comprador, a jurisprudência 

do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção de 20% das 

prestações pagas". - O percentual de retenção em favor do Promitente 

Vendedor que não deu causa à rescisão do contrato, destinado à 

cobertura dos prejuízos que ele teve com o inadimplemento do Promissário 

Comprador, compensa os custos operacionais/administrativos suportados, 

sendo vedada a sua cumulação com outros encargos, sob pena de bis in 

idem/enriquecimento sem causa, práticas vedadas pelo ordenamento 

jurídico. (TJ-MG - AC: 10707150020352002 MG, Relator: Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2017) – (grifei)” “CIVIL E 

PROCESSO. RESILIÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA. EXTRA PETITA. 

RETENÇÃO. CLÁUSULA. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES. IMEDIATA. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CUMULAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se 

obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A análise e acolhimento, 

ainda que parcial, das matérias de defesa não caracteriza julgamento 

extra petita. 3. Na hipótese de resilição, a retenção de 10% (dez por 

cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente-comprador 

mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos 

decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento 

do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova 

negociação. 4. A restituição dos valores pagos pelo adquirente à 

construtora deve ser imediata, conforme o julgamento do REsp n. 

1.300.418/SC, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Descabida a 

retenção das arras confirmatórias se houver a incidência da multa 

contratual, em razão do descumprimento do pactuado, sob pena de 

flagrante bis in idem. 6. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 7. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150710183606 
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0017878-23.2015.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 10/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 18/05/2017 . Pág.: 232/243) Outrossim, o imóvel 

trata-se de um terreno, onde não houve a construção de benfeitorias, 

podendo a Requerida comercializá-lo novamente. De outra banda, assiste 

razão a Requerida no que tange ao momento de incidência dos juros de 

mora, uma vez que o STJ vem decidindo que em casos de rescisão 

motivada pelo promitente comprador, deverão incidir a partir do trânsito em 

julgado da sentença. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA 

INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS 

ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 

9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de 

compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, 

devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste 

mora anterior do promitente vendedor. Precedentes. 10. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.617.652 - DF (2016/0202087-2) – MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI. No mais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. CONSIGNO, portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a 

REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, 

a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Autora, DANDO-LHE 

PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e DETERMINAR a BAIXA do 

PROTESTO E A RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

SPC/SERADA, com relação aos fatos discutidos neste processo. No que 

tange aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Ré, ACOLHO 

PARCIALMENTE, apenas para fixar a incidência dos juros moratórios a 

partir da data do trânsito em julgado da sentença que decretou a 

resolução do contrato. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020156-20.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRELA ARAUJO XIMENES (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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011923-73.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

BEATRIZ CAMPOS LYRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, após a suspensão por esta requerido. Desta 

forma, considerando a inércia da parte Exequente em promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MATEUS OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

FELIX CONCEICAO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (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 

FRANCISCO MATEUS OLIVEIRA DE CASTRO em face e AZUL LINHAS 

AEREAS. A controvérsia dos autos cingia-se à pedido de danos morais 

por alegado cancelamento de voo. Após a oferta de contestação (id nº 

12473519), redesignou-se audiência de conciliação (id nº 12542166) na 

qual a parte Requerente e seu patrono, apesar de devidamente intimados 

não compareceram. Segundo constou na ata de audiência supra, o 

comprovante de endereço juntado nestes autos (id nº 11305169) em nome 

de MIRTIS HERREIRO, situado na Rua dos Guapuruvus, 1464; foi utilizado 

em outras demandas, em face da mesma parte Requerida e versando 

sobre a mesma causa de pedir, a saber: 1000139-77.2018.8.11.0015; 

1 0 0 0 1 4 2 - 3 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 0 1 1 7 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1000145-84.2018.8.11.0015 e 1000160-53.2018.8.11.0015. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A ausência de de comparecimento da parte autora em 

qualquer das audiência, sem qualquer justitificativa, implica em extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei nº 9.099/95. 

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. 

Ante os fatos narrados, na contestação e na ata de audiência, 

EXPEÇA-SE ofício à 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e ao 

Ministério Público Estadual, encaminhando-se cópia integral destes autos e 

dos autos 1000139-77.2018.8.11.0015; 1000142-32.2018.8.11.0015; 

1 0 0 0 1 1 7 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 0 1 4 5 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1000160-53.2018.8.11.0015 para conhecimento e providências que 

entenderem necessárias, visando a apuração de eventual infração 

criminal e/ou ética das partes e de seu procurador. REVOGO eventual 

Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012687-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES (ADVOGADO(A))
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TALITA MACEDO LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY CHRISTYAN CARVALHO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada a manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, ante a não 

localização da parte Requerida. Desta forma, considerando a inércia da 

parte Requerente em promover as diligências que lhe cabiam deve a 

presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE 

com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010517-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. FERREIRA BEZERRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIONY SILVA SOUSA (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. A parte Requerente foi devidamente 

intimada a manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, ante a não 

localização da parte Requerida. Desta forma, considerando a inércia da 

parte Requerente em promover as diligências que lhe cabiam deve a 

presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE 

com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006812-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007740-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se..

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CICERA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. A 

reclamada deixou de manifestar-se nos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. A parte se recusou a 

receber a correspondência intimatória, conforme informado em ata de 

audiência e correspondência dos correios. A Lei nº 9.099/95 é bastante 

clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 
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veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou que cumprir 

com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato negativo 

que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o 

disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na 

colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato 

positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo 

(...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004388-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

MARCELO RAMOS BRAGA (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. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 14429892 a qual julgou parcialmente 

procedente os pedidos. A parte Embargante aduziu OMISSÃO pela 

ausência de fundamentação quanto ao dano moral. Sustentou que em sua 

defesa demonstrou que a negativação do nome da parte Embargada 

decorreu do inadimplemento de serviço regularmente contratado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A controvérsia dos autos cingia-se quanto a 

regularidade da anotação do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes; bem como a existência de danos morais. Todavia, conforme 

restou fixado na sentença proferida, neste caso em concreto os danos 

operam-se in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, 

pretende, em verdade a parte Embargante em reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito 

é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Não obstante, ainda que a parte Embargante tenha 

sustentado que provou a existência de contratação; pela simples análise 

dos autos verifica-se que esta foi revel, nos termos do art. 344, NCPC, 

ante a ausência de apresentação de contestação. Portanto, os Embargos 

manejados pela parte Requerida tem evidente cunho protelatório, uma vez 

que, deixam de apontar qualquer omissão na sentença questionada, 

limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual seja, alegada ausência 

de prova do dano moral, sendo que o meio cabível seria o Recurso 

Inominado e após sua oposição a parte Embargada cumpriu 

voluntáriamente a sentença. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS 

MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 

1.026, §2º DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o 

vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração 

não deve ser acolhido. Hipótese em que os embargos opostos são 
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manifestamente protelatórios, razão pela qual se aplica a regra do §2º do 

art. 1.026 do CPC. (TJMT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

467193520158110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017 - grifo nosso). No voto do 

acórdão acima ementado o douto Magistrado relator destacou: Portanto, 

no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o 

inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a 

sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos 

embargos de declaração. Desse modo, não vislumbro a existência do 

alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o 

julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em 

Lei. Por derradeiro, no caso é certo que o voto condutor do acórdão 

enfrentou fundamentadamente a responsabilidade da embargante, razão 

pela qual reconheço os embargos de declaração como manifestamente 

protelatórios e, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, condeno a parte 

Embargante a pagar à Embargada a multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os 

Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da 

forma que fora lançada. Quanto à parte Requerida, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada e CONDENO-A, ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa à parte embargada, conforme disposto 

no art. 1.026, § 2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007928-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da presente. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008233-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

K.L.B. GOMES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHAGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004701-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PADILHA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. 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: 1006215-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 
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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: 1007702-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME VITTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010529-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO LIMA LUPPI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELITO STEFFEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se..

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013165-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON MELLO PADOVAN (REQUERIDO)

OLICE ENDERLE (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 POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por VONEI BARP 

SERVIÇOS – EPP em face de OLICE ENDERLE e MAYCON MELLO 

PADOVAN. A pretensão autoral cinge-se quanto ao recebimento da 

importância total original de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) 

representada pelos cheques nº 301408, vencido em 20.12.2016 e nº 

301475, vencido em 10.01.2017, ambos emitidos pela primeira Requerida e 

avalisados pelo segundo Requerido. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, MAYCON MELLO 

PADOVAN, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte 

Requerida devidamente citada (id nº 15082194) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 15400079). A parte Requerente pugnou 

pela desistência do feito em face da primeira Requerida, OLICE ENDERLE, 

ante a ausência de sua citação. E, por não vislumbrar qualquer indício de 

litigância de má-fé, impõe-se o acolhimento desta, nos termos do 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Quanto à segunda parte Requerida, ressai 

dos autos a comprovação satisfatória da existência de seu débito em face 
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da parte Requerente, eis que avalista dos títulos emitidos pela primeira 

parte Requerida. Diante do exposto, quanto à primeira Requerida, OLICE 

ENDERLE, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA para JULGAR O FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil e, quanto ao segundo Requerido, MAYCON 

MELLO PADOVAN, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação para CONDENAR este, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), devidamente 

atualizado pelo INPC e com a incidência de juros legais, ambos a partir da 

data do vencimento de cada título de crédito 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011674-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA CELMA LIMA VIANA (EXEQUENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RONIVALDO CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por ROZA CELMA LIMA VIANA em face 

de RONIVALDO CAMILO. Em sua petição inicial (id nº 10309579) pugnou 

pela condenação da parte Executada no pagamento de R$ 25.539,00 

(vinte e cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais). Após o deferimento, 

houve penhora on line (id nº 10444793) frutífera. Por fim, a parte 

Executada, ofertou Embargos à Execução (id nº 12566719) suscitando 

adimplemento do débito e prescrição da pretensão executiva. Ao passo 

que em resposta, a parte Exequente pugnou pela desistência do feito, 

reconhecendo o adimplemento (id nº 15440450). É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Tornando-se incontroverso o adimplemento do 

débito exequendo, o presente feito deverá ser extinto com resolução do 

mérito e não pelo pedido de desistência formulado pela parte Exequente, 

em observância à segurança jurídica. Diante do exposto, 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. 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: 8012184-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS (ADVOGADO(A))

JADER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

HELENA PATRICIA FREITAS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas em débito automático da “UOL-Universo OnLine”, no 

valor de R$15,67 (quinze reais e sessenta e sete centavos). O Autor 

pegou vários extratos bancários e descobriu que a cobrança era desde 

junho de 2010 e sempre foi em débito automático, o Autor nem acreditava 

que isto era possível, descontar de sua conta sem ele ser consultado. 

Porém, foi autorizado pelo primeiro Réu, Banco do Brasil, pois, conforme 

extratos em anexo, sempre foi debito automático, sempre com o Código de 

Documento “20.420”. A primeira reclamada (UNIVERSO ONLINE S/A), por 

ocasião da defesa, alega a prescrição da presente demanda bem como a 

inexistência de ato ilícito e do dano moral indenizável. A segunda 

reclamada (BANCO DO BRASIL SA) arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva, falta de interesse de agir bem como assevera sua ausência de 

culpa no fato versado nos autos. DAS PRELIMINARES Caracterizado o 

dano moral pela cobrança indevida face à má-prestação do serviço (arts. 

14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do regramento 

consumerista inclusive no que interessa ao prazo prescricional de cinco 

anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em apreço, aplica-se o 

artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. E por se tratar de 

obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do 

desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se 

tornaram conhecidos com cada débito descontado. AFASTADA, pois, a 

PRESCRIÇÃO VENTILADA. Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA da segunda Reclamada para responder aos termos da presente 

demanda, aduzindo, para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito 

praticado em desfavor da requerente, ressalto que o instituto da 

SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita 

que o consumidor escolha em face de quem pretende demandar, ou 

mesmo, demande em face de todos os envolvidos na relação 

consumerista, entre os quais a eventual condenação será cumprida. O 

artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º (omissis) 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: “(...)Respondem 

solidariamente pela indenização todos os responsáveis pelo acidente de 

consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço mediante 

contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009). Quanto à FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada as preliminares suscitadas, e por não haver arguição de 

demais preliminares, PASSO AO JULGAMENTO MERITÓRIO. Cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 
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São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou a cobrança efetivada em sua conta corrente, bem como, 

que aludidas cobranças foram promovidas pela primeira reclamada, sendo 

que tais cobranças eram efetuadas em débito automático sem a anuência 

do Requerente. De outra banda, cumpria as reclamadas ônus da prova 

acerca da licitude nas cobranças bem como a licitude do modo de 

pagamento (débito automático), porém não trouxeram documentos hábeis 

a comprovar o alegado. A primeira reclamada não junta aos autos a 

contratação dos serviços bem como a segunda reclamada não colaciona 

aos autos documentos que comprovem o consentimento do autor quanto 

ao débito automático da referida cobrança. Verifico que o consumidor 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. As reclamadas 

não comprovam os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Insta 

consignar que não há como exigir do autor a demonstração de que não 

contratou os serviços, eis que, trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo 

que, com os meios e recursos inerentes a reclamada terá como produzir 

as provas pertinentes. Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código 

de Defesa do Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia 

indevida ter a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, 

sendo no caso, o valor debitado na conta corrente do Autor até o efetivo 

cancelamento dos descontos. Compulsando os autos verifico que fora 

colacionado planilha de cálculos realizada pelo Requerente na qual se 

chegou no correto valor de R$959,00 de descontos em sua conta 

corrente, desse modo a repetição do indébito em dobro perfaz a quantia 

total de R$1.918,00. No que tange aos alegados danos morais, acompanho 

o entendimento jurisprudencial, de que a cobrança de serviços não 

contratados constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. 

Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade 

da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, 

valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada 

sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são 

lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos 

da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São 

aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se não consegue reverter à 

situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para condenar as 

requeridas, ao pagamento de repetição do indébito em dobro referente aos 

valores cobrados indevidamente, que perfazem a quantia total de 

R$1.918,00 (mil novecentos e dezoito reais), acrescido de correção 

monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da 

citação, e por fim, para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da 

prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data 

do evento danoso. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003201-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Genivaldo Padovane da Costa (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 proposta por MARCIO DA SILVA PEREIRA em face de 

GENIVALDO PADOVANE DA COSTA. A pretensão autoral cinge-se à 

transferência de propriedade do veículo para seu nome, o que restou 

impossibilitado em decorrência da existência de restrição de alienação 

fiduciária. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da 

parte Requerida nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a 
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parte Requerida devidamente citada (id nº 7244622) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 7974882). Compulsando os autos 

verifica-se que as partes entabularam negócio de compra e venda do 

veiculo Gol, placa DXR 2072, conforme comprova o recibo de pagamento 

(id nº 5551516) e o CRV assinado, com firma reconhecida, pelo terceiro 

cujo nome encontra-se no documento do veículo (id nº 5551518); bem 

como, informação prestada pelo Banco PAN S.A (id nº 11849546) 

noticiando que o gravamente que obstava a transferência encontra-se 

quitado desde 05.10.2017. Em sua petição inicial a parte Requerente 

pugnou pela obrigação de fazer da parte Requerente em proceder com a 

baixa da alienação fiduciária e sua condenação em danos morais. 

Todavia, seus pleitos não comportam acolhimento; isto, pois, segundo 

informações prestadas pelo Banco Pan, o devedor da alienação fiduciária 

que impedia à transferência é o Sr. AILTON ALVES BARROSO; bem como 

é este quem consta como proprietário do veículo junto aos órgãos de 

trânsito. Por tal motivo, tem-se como impossível a impor à parte Requerida 

uma obrigação que encontra-se em nome de outrem, sem qualquer prova 

de que tenha expressamente assumido a mesma. No que tange ao pedido 

de danos morais, uma vez que este se encontra fundamentado na demora 

em proceder a baixa da alienação fiduciária; igualmente a parte Requerida 

não foi seu responsável, posto que não era este o devedor da alienação 

fiduciária. Incumbe ainda destacar que a alienação fiduciária somente 

terminou em 05.10.2017, quando seria exigível à baixa; salvo, se a parte 

Requerente tivesse demonstrado que, de qualquer forma, tivesse a parte 

Requerida se obrigado a proceder com a baixa antecipada da restrição, o 

que não há nos autos. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007773-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE CASTRO (REQUERENTE)

KARLA PALOMA BUSATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido 

de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MICHELE DE CASTRO em face 

de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à origem e regularidade da dívida que ensejou a inscrição 

do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, vez que este 

nega a existência de vínculo e, por seu turno, a parte Requerida trouxe 

aos autos cópia de termo de adesão (id nº 15341291) para a concessão 

de crédito para a efetivação de compras no estabelecimento comercial 

LOJA CONSTRUCERTO MAT P CONSTRUÇÃO, aduzindo que a assinatura 

ali aposta pertence à parte Requerente Quanto ao documentos 

apresentado pela parte Requerida, este não permite, sem sombra de 

dúvida inferir que a assinatura aposta no mesmo pertence à parte 

Requerente. Referida dúvida persiste quanto ao documento pessoal 

atribuído à parte Requerente. Todavia, verifica-se que o documento 

apresentado pela parte Requerente (id nº 14576146 e 14576125) foi 

emitido em 08.01.2002; por seu turno, o documento apresentado pela parte 

Requerida (id nº 15341292) foi emitido emitido em 10.03.2014. Logo, a 

diferença de 12 (doze) anos entre a emissão de um documento e outro, 

não permite afirmar ou negar, com certeza, que a fotografia do documento 

apresentado pela parte Requerida pertença ou não à parte Requerente. 

Desta forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, porém, uma 

vez que a produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial 

encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a 

extinção do feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA 

SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA 

RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA 

APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA 

CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA 

DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA 

SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: 

Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008870-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ADRIANO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95; todavia, compulsando os autos verifica-se que a parte 

Requerida, inicialmente interpos Embargos de Declaração (id nº 13478463) 

em 04.06.2018 e, após, em 23.06.2018 (id nº 14307729) voluntariamente 

adimpliu com a condenação imposta. Fundamento e decido. Ressai dos 

autos que a parte Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a 

sentença proferida no autos que julgou procedente os pedidos 

condenando a parte Embargante no pagamento de danos morais. Em que 

pese os argumentos da parte Embargantes estes não prosperam e tem o 

condão de rediscussão do mérito. O cerne da demanda cingia-se à 

existência da relação jurídica entre as partes e no provimento jurisdicional 

originário foi reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu 

sobre o nome da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já 

contidos na sentença proferida. Por fim, quanto à aludida suspensão é 

oportuno efetuar a distinção deste caso concreto em relação ao afetado 

ao julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois além de 

tratarem-se de temas diversos, tal argumento resta prejudicada sua 

análise ante a operação da preclusão, eis que não constou no rol de 

argumento apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO 

mantendo-a da forma que fora lançada. Decorrido o prazo recursal para a 

interposição de eventuais outros Recursos, o que deverá ser certificado 

pela Secretaria deste Juízo, INTIME-SE a parte Requerida 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, quanto à expedição de 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no id nº 14307774. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte Requerente para levantamento do valor depositado no id nº 

14307774, conforme dados bancários informados no id nº 15005875. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009091-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSNER COMIN ZORTEA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se..

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010516-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBERSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.. a

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se..

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINARES Quanto às preliminares de litispendência e conexão tenho 

que não assiste razão à Requerida pois a mesma não se desincumbiu do 

ônus de provar o alegado. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a 

lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 
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verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta telas do seu sistema interno com registros e 

informações além de extratos de consumo comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Colaciona também declaração de residência do 

Autor em outros processos no qual consta o mesmo endereço da Unidade 

Consumidora discutida nestes autos. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 2.984,31 (dois mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da 

parte Autora. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas 

processuais nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

MARCIO KREIBICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro na disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Conheço diretamente da 

matéria discutida “in casu”, a teor do disposto no art. 355, do Código de 

Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de 

provas em audiência. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se DE 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta, 

alegando o Autor ter adquirido passagem aérea da AZUL, para 

empreender viagem referente ao trecho de Sinop/MT com escala em 

Cuiabá/MT e Porto Velho/RO com destino final em Manaus/AM. Narra o 

autor que a presente viagem era para realizar uma pescaria em 

Manaus/AM, no Rio Negro. Entretanto, ao chegar em Manaus/AM 

constatou a ausência de sua bagagem, onde estavam suas roupas, itens 

de higiene pessoal e equipamentos de pescaria, sendo informado que sua 

bagagem não havia sido encaminhada por excesso de peso da aeronave. 

Alega que no mesmo dia, um funcionário da empresa Ré entrou em contato 

com o Autor sendo informado de que a bagagem havia sido despachada 

em Sinop/MT no dia 06/10 via terrestre e ao chegar em Cuiabá/MT seria 

remetida para Manaus às 20h00min do dia 07/10/2017, entretanto, a 

bagagem não foi devolvida na data elencada. Diante do acontecido teve 

gastos com transporte bem como com a compra de algumas peças de 

roupa e produtos de higiene pessoal para que conseguisse prosseguir 

com sua programação. Requer então, o ressarcimento dos danos 

materiais, e ainda, indenização de cunho moral. A conciliação restou 

infrutífera, conforme se depreende da ata de audiência. A reclamada 

apresentou contestação, alegando que recuperou as bagagens. Por fim, 

alega a inexistência de dano moral e pugna pela total improcedência dos 

pedidos. Por não haver arguição de preliminares e não visualizar nulidades 

ou outras questões processuais pendentes de apreciação, passo à 

análise do mérito. Inicialmente cumpre analisar a aplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, adotando o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o diploma consumerista: 

Indenização - dano moral – extravio de mala em viagem aérea - 

Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - 

Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a 

indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos 

morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de 

constrangimento, aborrecimentos e humilhação decorrentes do extravio de 

mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do 

artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo 

Brasil. (RE nº 172.720/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio) AGRAVO 

REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. EXTRAVIO OU 

PERDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo 

extravio de bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a 

indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. Agravo 

improvido. (Resp. AgRg no Ag 827374 / MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, Julg. 04/09/2008, DJe 23/09/2008) destacamos Assim, 

tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Tratando-se de típica relação de consumo, deve a 
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demandada ser objetivamente responsabi l izada ( isto é , 

independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços 

prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de 

seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa. Trata-se da cláusula da 

incolumidade, inerente aos contratos de transporte em geral, segundo a 

qual o transportador tem o dever de zelar pela segurança do passageiro – 

e de seus pertences – a fim de que chegue são e salvo ao seu destino. O 

ônus do consumidor de demonstrar o nexo causal entre o fato (utilização 

dos serviços da reclamada) e o serviço defeituoso (extravio da bagagem), 

a fim de que se possa aplicar a responsabilidade objetiva, restou 

devidamente comprovado nos autos. Vislumbra-se, no caso em tela, a 

caracterização do defeito na prestação do serviço que, por 

conseqüência, causou danos ao autor, pois, é responsabilidade da 

empresa zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos 

pertences. A parte requerida, em sua contestação, sustenta que as malas 

foram recuperadas a tempo não causando danos materiais ou morais ao 

requerente. Contudo, sendo o ônus da prova aplicado a essas hipóteses 

do prestador do serviço, se ele não comprovar suas alegações será 

responsabilizado, como ocorre no presente caso[1]. As impugnações 

feitas pela demandada estão despidas de suporte probatório, ônus que lhe 

incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, CPC. Nesta esteira, tenho 

como presente os requisitos ensejadores da responsabilidade civil 

previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Relativamente aos valores gastos, 

tenho que o autor cuidou de comprovar as despesas que suportaram no 

período em que seus bens estavam extraviados, os quais somam R$ 

279,00 (duzentos e setenta e nove reais), devendo tal montante ser 

integralmente restituído. Não restam dúvidas acerca do dano moral, pois o 

reclamante se viu impedido do acesso à sua bagagem que, por sinal, se 

encontravam roupas entre outros objetos pessoais, sem as quais não 

podia seguir sua viagem. Ante a similitude com o caso em análise, 

oportuno carrear a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça de nosso 

Estado: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM –APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL E MATERIAL 

-CONFIGURADO – QUANTUN INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – ADEQUAÇAO NECESSÁRIA - RECURSOS 

CONHECIDOS – DESPROVIDOS DA EMPRESA TRANSPORTADORA – 

PROVIDO DA PASSAGEIRA PARA ADEQUAR A INDENIZAÇAO POR 

DANOS MORAIS EM PATAMAR MAIS JUSTO.;. (a) - O extravio de 

bagagem responsabilidade do transportador, rege-se pelas normas 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o ônus da prova. 

Comprovado o extravio de bagagem, deve a empresa transportadora 

arcar com os prejuízos causados à sua passageira, quer os materiais, 

quer em relação aos danos materiais comprovados pelos dissabores 

passados pela lesada, obrigação de indenizar indiscutível. (b) – 

Comprovado a existência dos danos materiais, estes devem ser pagos em 

face de analise criteriosa da prova constante dos autos . (c) Presentes os 

danos morais, igualmente deve a parte lesada ser compensada. Se o valor 

arbitrado pelo magistrado é irrisório (R$ 2.000,00) e não suficiente para 

compensar os dissabores, adapta-se o valor para patamar mais justo (R$ 

6.000,00), dentro dos predicados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

(c) – Os danos morais devem ser corrigidos desde a data do seu 

arbitramento e os juros a partir do evento danoso. (Ap, 87586/2012, 

DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013) 

destacamos Oportuno anotar que os Tribunais de Justiça de nosso pais 

no mesmo sentido vem se posicionado, consoante decisões que abaixo 

colaciono: DANO MORAL. Extravio de bagagem Caracterização: É de rigor 

a condenação de companhia aérea ao pagamento de danos morais 

quando há o extravio de bagagem do passageiro. DANO MORAL Fixação 

que deve servir como repreensão do ato ilícito Enriquecimento indevido da 

parte prejudicada Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório: 

A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão 

do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se 

transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte 

prejudicada.RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - APL: 

9142036342008826 SP 9142036-34.2008.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge 

Júnior, Data de Julgamento: 19/04/2012, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2012, undefined) destacamos Ainda: 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO 

BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM 

REPARATÓRIO. 1. ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO 

O EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE LAZER, IMPONDO-SE AO 

FORNECEDOR O DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS. 2. DEVE 

SER REDUZIDO O QUANTUM DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL SE 

ESTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS, NÃO REFLETE AS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DANOSO, SOBRETUDO A SUA CURTA 

DURAÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 

- ACJ: 299500720088070001 DF 0029950-07.2008.807.0001, Relator: EDI 

MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 06/10/2009, SEGUNDA 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

Data de Publicação: 17/12/2009, DJ-e Pág. 101, undefined) destacamos 

Em tais casos, a concepção atual da doutrina e da jurisprudência 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re 

ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, quando presentes os 

pressupostos legais para a responsabilidade civil. Assim, não merece 

guarida a alegação da reclamada acerca da comprovação dos danos 

morais, conforme aresto do Superior Tribunal de Justiça: "A 

responsabilidade civil é objetiva nas relações de consumo decorrentes de 

prestação de serviço, conforme o art. 14, do CDC. Diante disso, para sua 

ocorrência, é necessária a demonstração da conduta ilícita e do nexo de 

causalidade, já que o dano é considerado in re ipsa. Assim, provada a 

negligência do prestador de serviço, este deve ser responsabilizado". 

(REsp. nº 712708, Rel. Min. Carlos Alberto Direito , DJ. 28.10.2005 

Restando comprovada a falha da empresa reclamada na prestação dos 

seus serviços, imperiosa se torna a condenação ao pagamento de 

indenização ao requerente pelos danos morais suportados em razão dos 

fatos narrados nos autos, pelo que passo à análise do valor da 

indenização por dano moral fixado na sentença. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[2] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[3]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 
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amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para condenar a reclamada a pagar a autora, a quantia de R$ 

279,00 (duzentos e setenta e nove reais)a título de indenização por danos 

materiais, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

citação da requerida; e, a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês, e de correção monetária, pelo INPC, ambos contados da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006029-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA FERNANDES MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013346-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

SUELI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os 

autos verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos 

qualquer documento que comprove que a Requerente se encontra com 

débitos pendentes. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar 

o pleito da parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Além disso, não 

é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência das dívidas e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos nos autos e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 
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monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008479-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO CANO GAMARRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008479-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO CANO GAMARRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. In casu, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida. CONSIGNO, portanto, 

que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a 

REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em 

SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). No mesmo sentido, recente julgado: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - 

INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – 

IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO 

CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A interposição de 

embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão 

acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Em verdade, pretende a parte 

embargante rediscutir o mérito recursal, pretensão que é vedada na via 

dos embargos declaratórios. 3. Inexistindo no acórdão a omissão e 

contradição ventilada, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, na 

íntegra, a decisão hostilizada. 4. Recurso conhecido e improvido. 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 17/03/2017 - 17/3/2017 Embargos de 

Declaração Ap. ED 00248540720118080024 (TJ-AM). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pela requerida, por não vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na sentença objurgada, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo legal, conclusos para análise do recurso. 

Às providências. SINOP, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-67.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

GILSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS (EXECUTADO)

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010395-67.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VILSON PAULO VARGAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente fora 

devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito (ID. 14797417), 

porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Sendo assim, competia principalmente ao exequente conferir 

prosseguimento ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.”. Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem 

maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas ou despesas processuais Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 25 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 279992 Nr: 15963-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JUNIOR ESPINDOLA PEREIRA, MURILO 

BATISTA DA SILVA, LUIZ HENRIQUE MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:

 Código n° 279992

Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. 342, oficie-se ao Juízo Deprecado 

solicitando informações acerca da distribuição da aludida missiva, 

ressaltando no referido ofício tratar-se este feito de réus presos.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 282965 Nr: 17656-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Ação Penal – Código Apolo 282965

Vistos.

Tendo em vista que estarei ausente desta Vara/Comarca no dia 30 de 

agosto de 2018, diante da convocação para participar do “1º Encontro do 
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Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso”, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h40min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, observando-se o endereço fornecido à fl. 60.

Intime-se a advogada (fl. 44).

Requisitem-se os Policiais Militares (fl. 40).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 274595 Nr: 12842-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ação Penal - Código Apolo 274595

Vistos.

Diante da manifestação do Ministério Público às fls. 81/81-verso, designo 

audiência em continuação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 

13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Intimem-se as vítimas Franciele Carlos dos Santos e José da Silva Carlos, 

observando-se os endereços fornecidos à fl. 63-verso, quais sejam: 

Avenida das Sibipirunas, n° 4062, Centro, Sinop/MT e Rua Três, n° 850, 

Menino Jesus II, Sinop/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305267 Nr: 11721-28.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILBERTO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 Ação Penal - Código Apolo 305267

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 51/62, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 05 

de novembro de 2018, às 16 horas.

A audiência acima designada está inserida no Projeto “Trânsito Legal”, o 

qual tem caráter conciliador e restaurativo (Justiça Restaurativa), com uma 

pauta concentrada de audiências e palestras educativas sobre a 

conscientização de hábitos de direção segura e prevenção de acidentes 

no trânsito, com duração aproximada de 01 hora, sendo a presença do 

acusado OBRIGATÓRIA desde o início ao término da sessão e dos 

advogados e Defensores Públicos facultativa durante as palestras, mas 

obrigatória em seu encerramento, diante da necessidade de assinatura 

dos termos.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290206 Nr: 2419-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 Audiência de Instrução e Julgamento, 21 de Agosto de 2019, 13h30min.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312260 Nr: 15924-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPEZ GONÇALVES DE 

SOUZA, LEANDRO DO ROSARIO KREUSCH, JEAN ERLICH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Reporto-me à sentença proferida em 13.9.2018 (fls. 252/265v), que julgou 

procedente o pedido formulado na denúncia condenando os réus 

Wellington Lopez Gonçalves de Souza, Jean Erlich da Silva e Leandro do 

Rosário Kreusch nas penas previstas nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, 

ambos da Lei nº 11.343/2006.

Da sentença, os réus Wellington Lopez Gonçalves de Souza e Jean Erlich 

da Silva interpuseram recurso de apelação em 19.9.2018 (f. 266).

Por ora, em observância ao art. 600 do CPP, dê-se vista dos autos ao 

advogado dos apelantes e, após, ao Ministério Público, para apresentarem 

razões, no prazo legal.

Certifique-se se o réu Leandro do Rosário Kreusch foi intimado da 

sentença e, caso manifeste interesse em recorrer, dê-se vista dos autos 

à defensoria pública, para apresentar as razões.

Juntadas as razões da acusação e defesa, remetam-se os autos ao e. 

TJMT para análise dos recursos interpostos.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193564 Nr: 15332-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOUGLAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 Em observância ao disposto no art. 5º, LV, da CF, dê-se vista dos autos à 

defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das 

impugnações ao cálculo de pena (f. 314) apresentadas pelo Ministério 

Público em 27.7.2018 (f. 328).

Com a resposta, ou em caso negativo, certificado o decurso do prazo sem 

manifestação da defesa, venham conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323959 Nr: 5589-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MIRANDA BATISTA, LUZIMAR 

DA SILVA MIRANDA, GILBERTO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Diante da justificativa apresentada pelo ilustre advogado de defesa em 

17.9.2018 (fls. 134/135), redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para 23.10.2018 (terça-feira), às 13:45 horas.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 10.9.2018 (f. 

121).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179290 Nr: 47-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ERTEL OU CRISTIANO ERTHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) do reeducando para, 

em 05 dias, para manifestar-se acerca dos cálculos e demais documentos 

juntados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 313919 Nr: 16937-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA, ROSIVALDO 

ANDRADE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado da ré para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões, nos termos da decisão de fls. 253/254.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 175505 Nr: 11108-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BALBINOT 

KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 11108-81.2012.811.0015 (175505) – S

Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado por 

RAQUEL MIRANDA DA SILVA.

 O Ministério Público manifestou no sentido de oficiar a Autoridade Policial 

para que informasse se efetivamente foi realizada a apreensão do bem e 

se a manutenção da apreensão era necessária para as investigações (fl. 

11).

Às fls. 17-18 a requerente apresentou revogação da procuração, e desde 

então não providenciou impulso processual. Intimada para tanto, inclusive 

pessoalmente, permaneceu inerte (fl. 24).

Resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, pois a 

própria requerente se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto 

que data de mais de 03 (três) anos a última intervenção.

 O expediente tramita há muitos anos sem sucesso na restituição, o que 

se deve, por um lado, a possível falha na atividade policial, pois não 

atendeu as determinações deste Juízo para informar sobre a apreensão 

do bem (fls. 13 e 20-21). A requerente, por seu turno, se revelou 

desidiosa.

Fato é que, não se justifica a continuidade da tramitação do expediente, 

pois cumpre à parte interessada adotar as providências que entender 

pertinentes.

 Assim, deixo de resolver o mérito nos termos do art. 485, III, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Arquive-se com as baixas necessárias.

 Sinop/MT, 17 de setembro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 200/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em substituição legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que o Gestor Administrativo 3 CLAVERSON BOTELHO DA 

SILVA, matrícula n.º 6515, do Juizado Especial Criminal, usufruirá férias do 

exercício de 2017, de 10 a 29.9.2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor ADMILSON ALVES BATISTA, Auxiliar 

Judiciária, matrícula n.º 4791, para responder pelo cargo de Gestor 

Administrativo III, de com os efeitos a partir de 10 a 29.9.2018, em razão 

de usufruto de férias do exercício de 2017 do titular CLAVERSON 

BOTELHO DA SILVA , matrícula n.º 6515.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 25 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição legal

Intimação

 Processo n. º 10282-31.2011.811.0002 – CÓDIGO 270317

 INTIMAÇÃO DO DR. MARIA NEIDE MORAES COSTA, OAB/MT N.º15643/O, 

para que tome ciência que o processo n. º 10282-31.2011.811.0002 – 

CÓDIGO 270317, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 642, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 20/09/2018.

 Processo n. º 26408-20.2015.811.0002– CÓDIGO 428238

 INTIMAÇÃO DO DR. VERA LUCIA DA C. ARRUDA, OAB/MT N.º 9430, para 

que tome ciência que o processo n. º 26408-20.2015.811.0002– CÓDIGO 

428238, Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 903, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 18/09/2018.

 Processo n. º 4059-72.2005.811.0002 – CÓDIGO 81589

 INTIMAÇÃO DO Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/MT N.º 

16.691/A, para que tome ciência que o processo n.º 

4059-72.2005.811.0002 – CÓDIGO 81589, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1126, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 20/09/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005008-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. S. S. (AUTOR(A))

M. N. D. S. (AUTOR(A))

L. A. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Redesignação de 

Audiência Processo: 1005008-59.2017.8.11.0002; Valor causa: $3,373.20; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Alimentos, 

Investigação de Maternidade] Certifico que, conforme informação da 

assessoria do Juízo, tornou-se necessária a REDESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA PARA O DIA 29/11/2018, ÀS 13H30MIN, tendo em vista a 

incompatibilidade de agendas decorrente da designação do MM. Juiz 

Titular desta Vara como Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral 

(Portaria nº 1.174/2018-PRES.). VÁRZEA GRANDE, 25 de setembro de 

2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 
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ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888437

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 114058 Nr: 9525-76.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAESME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça 

(fls.124/125), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 416964 Nr: 20436-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVOA, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as respostas dos Ofícios, intimo a parte 

Autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 114075 Nr: 9549-07.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAESME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça 

(fls.142/144), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002298-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

JACIRA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

ADRIANA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM VIEIRA SAMPAIO FILHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002298-66.2017.811.0002. VISTOS etc. Intimem-se 

os renunciantes para cumprimento do disposto no art. 1.806 do Código 

Civil (escritura pública ou termo nos autos), no prazo de 15 (quinze) dias. 

A Inventariante deverá carrear ainda aos autos no prazo acima 

estabelecido, a GIA-ITCMD, com a avaliação do bem e cálculo do imposto, 

para averiguação do valor do imposto para recolhimento, ou não sendo o 

caso de pagamento, o respectivo comprovante de isenção. Após o 

cumprimento das determinações acima, deve apresentar as últimas 

declarações e plano de partilha/adjudicação. Em seguida, diga a Fazenda 

Pública. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001325-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MARIA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

EVILI BUZATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KALINE SOUZA DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001325-14.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de cumprimento de sentença de partilha simultâneo a sobrepartilha, 

eis que este último é procedimento de jurisdição voluntária, que, por 

essência, é mera administração pública de interesses privados, em razão 

de expressa opção do legislador processual. Assim, caracteriza-se, em 

síntese, em um complemento da partilha anteriormente feita, em virtude de 

nesta terem sido omitidos bens que deveriam ter sido atribuídos aos 

sucessores. O processo prosseguirá pelo rito da sobrepartilha. Nomeio 

inventariante a Sra. Dulcilene Maria Ribeiro da Silva, que deverá assinar o 

termo de compromisso no prazo de cinco dias, e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Citem-se para os 

termos do inventário, os herdeiros não representados, legatários, a 

Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor 

de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. 

Após, a inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, 

do CPC) e o plano de partilha. Após o recolhimento do imposto, ouça-se a 

Fazenda Pública e o Ministério Público, caso haja menor de idade ou maior 

incapaz. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001325-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MARIA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

EVILI BUZATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KALINE SOUZA DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001325-14.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de cumprimento de sentença de partilha simultâneo a sobrepartilha, 

eis que este último é procedimento de jurisdição voluntária, que, por 

essência, é mera administração pública de interesses privados, em razão 

de expressa opção do legislador processual. Assim, caracteriza-se, em 

síntese, em um complemento da partilha anteriormente feita, em virtude de 

nesta terem sido omitidos bens que deveriam ter sido atribuídos aos 

sucessores. O processo prosseguirá pelo rito da sobrepartilha. Nomeio 

inventariante a Sra. Dulcilene Maria Ribeiro da Silva, que deverá assinar o 

termo de compromisso no prazo de cinco dias, e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Citem-se para os 

termos do inventário, os herdeiros não representados, legatários, a 

Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor 

de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. 

Após, a inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, 

do CPC) e o plano de partilha. Após o recolhimento do imposto, ouça-se a 

Fazenda Pública e o Ministério Público, caso haja menor de idade ou maior 

incapaz. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000687-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

C. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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1000687-78.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) intimar as partes para que no 

prazo de 05 (cinco) dais junte aos autos copias dos documentos pessoais 

do requerido com a finalidade de expedir o termo de guarda compartilhada 

sob pena de arquivamento sem a devida expedição do termo de guara e 

da averbação do divorcio. Várzea grande de setembro de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001609-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

J. G. M. D. P. (AUTOR(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO PAIVA DE ASSIS (RÉU)

 

PROCESSO PJE Nº 1001609-22.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 

25 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407113 Nr: 15188-25.2015.811.0002

 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: LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSS, LFSF, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Pratica Juridica do 

UNIVAG - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUEZLEY SOUZA SANTIAGO, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Tereza Gomes de Souza e Luiz Felipe Santiago, data de 

nascimento: 27/11/1995, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT. 

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: VISTOS etc.HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 61), 

onde os filhos Luziane Souza Santiago (fls. 53) e Luezley Souza Santiago 

(fls. 52) exoneraram o pai do pagamento de pensão alimentícia. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Considerando o óbito do alimentado Luiz Felipe Santiago Filho (fls. 69), 

bem ainda que o direito alimentar é personalíssimo, não há alternativa a 

não ser a extinção do feito. Neste aspecto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IX, 

do Código de Processo Civil.P. R. I.Isento de custas.Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.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, Edith Garcia, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 347224 Nr: 13619-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSC, DAMIANA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - 

OAB:OAB/MT 6674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13619-23.2014.811.0002.

Código nº. 347224.

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

Intime-se a Inventariante, pessoalmente, para dar andamento ao feito em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Se a Inventariante não for encontrada no endereço constante dos autos, 

o processo, da mesma forma, seguirá para extinção.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 24 de Setembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 379045 Nr: 26068-13.2014.811.0002

 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: JOÃO BOSCO SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DINÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421, NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, PRISCILA 

ANDRADE ZILIANI - OAB:, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.O Código de Processo Civil assim dispõe:Art. 

873. É admitida nova avaliação quando:I - qualquer das partes arguir, 

fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do 

avaliador;II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve 

majoração ou diminuição no valor do bem;III - o juiz tiver fundada dúvida 

sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.Parágrafo único. 

Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste 

artigo.Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a 

realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente 

esclarecida.§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre 

os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou 

inexatidão dos resultados a que esta conduziu.§ 2o A segunda perícia 

rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.§ 3o A segunda 

perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e 

de outra.Assim sendo, defiro o pedido de fls. 142.Proceda-se novamente 

a avaliação judicial dos imóveis descritos às fls. 06, tal procedimento não 

impede as partes de trazer a avaliação do imóvel.Sobre a avaliação, diga 

as partes.Em seguida, concluso para sentença.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 24 de Setembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 204746 Nr: 734-84.2008.811.0002

 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: RrPsmSGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, 

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:OAB/MT N. 13156

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 257530 Nr: 15647-03.2010.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BEZERRA LIMA, JRDL, JRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENTO RODRIGUES DE LIMA, 

ALESSANDRA COUTINHO RODRIGUES DE LIMA, RODRIGO COUTINHO 

RODRIGUES DE LIMA, KAIO RAPHAEL PROCHNOW, GASPAR RODRIGUES 

DE LIMA NETO, MICHEL RODRIGUES DE LIMA, HELOISE MARIA 

RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:8354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO - OAB:9326, Eber 

Saraiva de Souza - OAB:8267-B, RODRIGO COUTINHO R DE LIMA - 

OAB:159.514/RJ

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 267441 Nr: 6192-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA BORTOLOMEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANE BORTOLOMEDI, 

GABRIEL BORTOLOMEDI MONÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270459 Nr: 10584-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, LINDAURA DE 

OLIVEIRA, TETIJONY DE OLIVEIRA, ADONES MANOEL DE OLIVEIRA, 

MARINÊS DE OLIVEIRA, MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 303780 Nr: 24740-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUZA NINA, ILTON JOSE SARAGIOTTO, 

ADAGUIMAR MARIA DE SOUZA FERREIRA, CARLOS JANIO DE ARAUJO, 

LINDAMAR MARIA DE SOUZA SARAGIOTTO, EDNAMAR MARIA DE 

SOUZA ARAUJO, SEBASTIÃO CAETANO DE SOUZA, ROSIMEIRE 

APARECIDA DA COSTA SOUSA, GILMAR CAETANO DE SOUZA, EDMAR 

CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA GALDINA DE MELO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 6.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 315787 Nr: 12141-14.2013.811.0002

 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: JANIA MARIA ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LÁZARO DA SILVA, FÁBIO WILLIAN 

ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:OAB/MT 9.922-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 320673 Nr: 17077-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA DOMINGAS DE AMORIM, GEORGE FABIO 

GREGORIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:OAB/MT 6.522, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-A/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941, 

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384, WARRINGTON 

BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323203 Nr: 19586-83.2013.811.0002

 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: ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODSV, ACMV, SFM, NDSV, TDSV, ADDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - 

OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, DEFENSORIA PUBLICA 

MATO GROSSO - OAB:, HELIO DA SILVA DIONIZIO - OAB:13556

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323322 Nr: 19720-13.2013.811.0002

 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: ELAINE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MELO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , os autos que 
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encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 379242 Nr: 26192-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 391943 Nr: 6515-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ REGIS, PABLO VINÍCIUS VALVEDE REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRIANA MARIA VALVEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RODRIGO CARRIJO 

FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409267 Nr: 16276-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA BORTOLOMEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 438936 Nr: 6241-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 235216 Nr: 15234-24.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA CORREIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Simão De Aruuda - 

OAB:9209, Rômulo Nogueira de Arruda - OAB:7693

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 237297 Nr: 17116-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - OAB:5645, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644/O

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443493 Nr: 8583-29.2016.811.0002

 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: SRDBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA PAULA FAUSTINO DA 

SILVA - OAB:15829-A/MT, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT15481

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver em 24 horas , 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.: 434194 Nr: 3547-06.2016.811.0002

 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: LGDPS, JDSDP, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, JDSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLAUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Processo nº. 3547-06.2016.811.0002.

Código nº. 434194.

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 151/153). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

P. R. I.

Lavre-se termo de guarda unilateral em favor da genitora.

Isento de custas (fls. 22verso).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 484 de 517



 Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Excluo o processo da pauta de audiência.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 24 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342042 Nr: 9563-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSIMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSIAS RODRIGUES, MARINETH 

LÚCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:09468E, Josimar Vitor - OAB:19848/O

 Processo nº. 9563-44.2014.811.0002.

Código nº. 342042.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

Reiterado o ofício à Corregedoria do DETRAN/MT, requisitando a remessa 

de cópia integral do processo de transferência dos veículos, o que não foi 

respondido até a presente data (fls. 259).

A Sra. Marineth Lucia da Silva, intimada para comprovar nos autos o 

ajuizamento da Ação Declaratória de União Estável com o falecido, para 

fazer jus a herança, informou que distribuiu a ação neste Juízo por 

dependência a este feito, contudo, a Secretaria deveria providenciar a 

localização ou desentranhamento da peça para adequada distribuição, 

caso tenha sido processada (fls. 260/266).

Certidão da Gestora Judiciária às fls. 267, dando conta que o patrono da 

Sra. Marineth Lucia da Silva protocolizou a Ação de Reconhecimento de 

União Estável, pelo PEA, como sendo petição e não como ação 

propriamente dita, o que foi encartada aos autos às fls. 237/254.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando a instalação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, não 

mais se admite a distribuição de processos físicos, motivo pelo qual 

indefiro o pedido de fls. 260, devendo o patrono da Sra. Marineth Lucia da 

Silva providenciar a adequada distribuição do processo pelo referido 

sistema.

Proceda-se ao desentranhamento da petição e documentos de fls. 

237/254 e devolva-se ao Subscritor, mediante recibo nos autos.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária a respeito da resposta do ofício 

reiterado à Corregedoria do DETRAN. Não havendo resposta, expeça-se 

mandado de busca e apreensão a ser cumprido por dois Oficiais de 

Justiça, com relatório discriminado do ocorrido. Havendo recalcitrância, 

requisite-se força policial.

Após, diga o Inventariante e o Ministério Público.

 Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 24 de Setembro 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: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. M. O. (ADVOGADO(A))

E. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. M. P. (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE Processo Judicial Eletrônico 

1008304-55.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 24/09/2018 (Id.15496122), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de Novembro de 2018 às14h30. Várzea Grande, 25 de 

Setembro 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 311781 Nr: 7848-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFSDAR, SDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, FABIANA CURI - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 5.038, RENNAN ALVES LEMES - ESTAGIÁRIO - 

OAB:OAB/MT 17.251-E

 Vistos etc.Os autos vieram-me conclusos em face ao decurso de prazo 

posterior ao insucesso da intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, conforme infere-se da Certidão de Oficial de 

Justiça encartada aos autos à fl. 102.Desta feita, realizada a intimação por 

Edital (fl. 106), em conformidade com a decisão de fl. 100, a exequente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 107). É o 

necessário. Fundamento e Decido.Denota-se dos autos que, mesmo 

depois da tentativa de intimação pessoal acostada à fl. 102, bem como a 

intimação via edital extraída da certidão de publicação junto à fl. 106, 

ambas com a finalidade de que a exequente manifestasse para dar 

andamento ao feito, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer 

o prazo, sem apresentar qualquer manifestação (certidão fl. 107). Assim 

sendo, patente o desinteresse da parte demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito; ademais, tal extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO 

o presente feito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de 

Justiça, que ora defiro.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420338 Nr: 22172-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDBD, JOSANDRO FARIAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE DANTAS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Rocha - 

UNIVAG - OAB:8004, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374/MT-B, Narana Souza Alves - UNIVAG - OAB:12640 OAB/MT

 Vistos etc.Os autos vieram-me conclusos em face do pedido de fl.147, no 

qual a parte executada pugna pela correção dos valores a serem 

levantados em favor do exequente, haja vista que o saldo existente junto a 

sua conta do FGTS é superior ao valor efetivamente devido na presente 

demanda.É o necessário. Decido.Estando resguardados os interesses do 

exequente, bem como diante da concordância expressa em relação ao 

excesso alegado pela executada, resta tão somente a esta juízo deferido 

o pedido de fl. 147, razão pela qual determino à serventia desde juízo que 

proceda a retificação do ofício outrora expedindo, fazendo consignar que 

os valores a serem transferidos da conta da executada perfazem a 

quantia de R$ 8.949,90(oito mil novecentos e quarenta e nove reais e 

noventa centavos).Informa que eventual excesso poderá ser 

eventualmente deduzido das prestações vincendas.Ainda, autoriza a CEF 

a proceder a transferência dos valores indicados para a conta informada 

à fl. 159.Quanto ao saldo remanescente na conta vinculada ao FGTS da 

executada, estes deverão ficar ali depositados, para eventual 

levantamento de acordo com o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

8.036/90.Destarte, é sabido que com o pagamentos do debito, esgota-se o 
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interesse do credor em prosseguir com o processo. Por outro lado, a parte 

devedora tem o lidimo direito de ver declarado por sentença, sua não 

sujeição à execução.Ex positis, tendo a executada comprido a obrigação, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários.Cumpridas as 

determinações supracitadas, e com o transito em julgado desde decisão, 

arquive-se com as formalidades legais, inclusive com baixa na 

distribuição. Intime-se. Oficie-se.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008608-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

MARIA JACINTA MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCIO MAGALHAES FARIA (REQUERIDO)

LEONCIO PEREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 393 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO dos (as) 

advogados (as) das partes requerentes para providenciaram o pagamento 

da diligência do Senhor (a) Oficial de Justiça para o cumprimento do ato 

deprecado na carta precatória, ficando consignado que indicado 

pagamento deve ser providenciado com urgência, pois a precatória tem 

como finalidade a intimação da parte para comparecer a audiência 

designada para a data de 29/10/2018 às 14:30 horas no Juízo Deprecante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003141-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

VALDEMIR EDUARDO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BRANDINI (REQUERIDO)

FRIGORIFICO R J LTDA (REQUERIDO)

ROGERIO BRANDINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 14160314 de 

13/07/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007728-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES NOVELLO (REQUERENTE)

PAULA DANIELA ANACLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15499462 de 

22/09/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008062-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO SOARES FILHO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILLIAN FRANCISCO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMALIEL CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15312610 de 

13/09/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico a expedição do Alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico a expedição do Alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003042-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALDRIELE ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico a expedição do Alvará do perito. Impulsiono 

estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003042-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALDRIELE ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico a expedição do Alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico a expedição do Alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico a expedição do Alvará do perito. Impulsiono estes autos para 

intimar as partes sobre o laudo pericial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 262251 Nr: 1329-78.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDIR LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI BORGES - 

OAB:7307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294944 Nr: 15123-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEICIMAR DULCIANE RODUI, SILMONIA VIEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS SIMI, ELENICE THIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205525 Nr: 1516-91.2008.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS SIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEICIMAR DULCIANE RODUI, SILMONIA 

VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA R. BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILHO - 

OAB:3990

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411886 Nr: 17711-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO LUIZ ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS SIMI, CLEICIMAR 

DULCIANE RODUI, SILMONIA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WHADY LACERDA - OAB:11537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTILLO - 

OAB:3.990/MT, RAQUEL C R BLEICH - OAB:7655

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117279 Nr: 3212-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMONIA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS SIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILHO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL C R BLEICH - 

OAB:7655

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 205235 Nr: 1192-04.2008.811.0002

 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: CLEICIMAR DULCIANE RODUI, SILMONIA VIEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS SIMI, ELENICE THIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT, RAQUEL C R BLEICH - OAB:7655

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307479 Nr: 3381-76.2013.811.0002

 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: DIEGO CLAUDISO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO REGIÃO CENTRO 

OESTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para pericia grafotécnica 

designada para o dia 03 de outubro de 2018, as 12:00 horas, na 

dependencia do Forum de Várzea Grande - sala de realizações de pericia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 321719 Nr: 18126-61.2013.811.0002

 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: ESPÓLIO DE ASOIR MONTEIRO DA SILVA, MARIA DO 

CARMO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA GLÓRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autorta, para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292329 Nr: 12134-56.2012.811.0002

 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: SILVIO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR SOUZA RIBEIRO ROSSI, MARIA DE 

LOURDES SOARES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS ROCHA, MESSIAS 

RAIMUNDO DOS SANTOS, GILMAR OLIVEIRA DE JESUS, JOZIVALDO 

BORGES DA SILVA, VALTUIR DA SILVA, JOSÉ GRAVITOL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autorta, para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 444767 Nr: 9276-13.2016.811.0002

 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: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MATOS ROSA - 

OAB:20.731, RODRIGO ARAÚJO DO PRADO - OAB:32.943/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.032-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes, para manifestarem sobre 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 306000 Nr: 1736-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDA PAULA DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre 

o deposito realizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393557 Nr: 7529-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO CRISTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384649 Nr: 1825-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM PRODUTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP 153.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434087 Nr: 3499-47.2016.811.0002

 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: BAZILIO ANTONIO TREVIZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA GAIVA TAQUES - 

OAB:OAB/MT 18.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a advogada LARISSA GAIVA 

TAQUES, OAB/MT 8.674 a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007531-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA BONFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

Marilza Francisco da Silva Pinto (CONFINANTES)

Maria da Silva Bonfim (CONFINANTES)

Manoel João da Silva (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. ESTER BELEM NUNES Dados do 

processo: Processo: 1007531-10.2018.8.11.0002; Valor causa: 

$92,000.00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA 

DA SILVA BONFIM Parte Ré: RÉU: DANIEL RODRIGUES DA SILVA 

CITANDO(S): REQUERIDO E TERCEIROS INTERESSADOS. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO RÉU E DOS TERCEIROS INTERESSADOS, na forma dos 

artigos 246, inciso IV, 256 e 257 do Código processo Civil, dos termos da 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: O imóvel de matrícula nº 

11.914, Ficha 01, Livro 02 do 1º Serviço Notarial e de Registro de imóveis 
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do Município de Várzea Grande-MT, apesar de formalmente pertencer a 

Daniel Rodrigues da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 

Rua Mutum, Quadra 03, Lote 07, Jardim Pampulha, hoje atual bairro 23 de 

Setembro – Várzea Grande – MT, desde 1998, cuja posse vem sendo 

exercida pela Requerente MARIA DA SILVA BONFIM em razão de tê-la 

adquirido da Senhora LEONICE DOS SANTOS no ano de 1998, que na 

época detinha a posse do imóvel. DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, 

dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito . 

OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA 

LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DESTA COMARCA. 1º VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE - MT, 25 de setembro de 2018. EUCARIS TAQUES 

PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) CFS SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008243-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008243-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS DA CONCEICAO AMORIM REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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. Intime-se a 

parte requerida, para que no prazo da contestação, promova a exibição 

dos documentos pleiteados pelo autor que se encontre em seu poder. Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 07/11/2018, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008327-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008327-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS RÉU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT 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 07/11/2018, às 10:00 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008569-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008569-57.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 07/11/2018, às 10:00 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 
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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: 1004708-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA VINSI FRANZ (AUTOR(A))

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

MARICI MAGGIO VINSI (AUTOR(A))

AGENOR VINSI (AUTOR(A))

JOSE PAULO FRANZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CID MATTOS (RÉU)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MARCELO GONCALO CORREA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004708-34.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): AGENOR VINSI, MARICI MAGGIO VINSI, JOSE PAULO FRANZ, 

MAIZA VINSI FRANZ RÉU: CID MATTOS, MARCELO GONCALO CORREA 

DE ALMEIDA Vistos... Ao autor para, no prazo de quinze dias, falar sobre 

o requerimento de Id. n º 14396551. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004696-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO (ADVOGADO(A))

LUCIMARA MONTEBELER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004696-83.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCIMARA MONTEBELER 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: 1006112-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE AMORIM CAMPOS (AUTOR(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006112-86.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON LUIZ DE AMORIM CAMPOS RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. 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, na forma prevista 

no art. 331, § 3o, do CPC. Delimito que a prova deverá versar sobre a 

alegação de fraude no negócio que ora se discute. Não havendo matérias 

de ordem pública que mereçam apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Já intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, a autora pleiteou 

julgamento antecipado. A ré, por outro lado, pleiteou perícia grafotécnica. 

Para realização da perícia nomeio a como perito 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 e-mail rvitiligo@bol.com.br. Às partes para indicação de 

quesitos e assistentes técnicos no prazo comum de cinco dias. 

Apresentados os quesitos e assistentes técnicos, intime-se o Sr. Perito 

para apresentar proposta de honorários, que por tratar-se de alegação de 

cunho negativo pelo autor – ausência de contratação – e relação de 

consumo, deverão ser arcados pela ré. Desde já autorizo o Sr. Perito a 

fazer vista dos autos para análise. Feito o depósito, ao Sr. Perito para 

designar data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se da 

data respectiva as partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo 

pericial. Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos para 

designação de audiência, oportunidade em que tomarei o depoimento 

pessoal da autora e preposto da ré, o que determino ex officio, bem como, 

inquirirei testemunhas, se arroladas (NCPC, art. 357, § 4º). Caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimar as testemunhas 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. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002653-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (ADVOGADO(A))

VILMI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (RÉU)

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002653-13.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): VILMI GOMES DA SILVA RÉU: IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS Vistos... Intimem-se as partes para, no prazo 

comum de quinze dias, falarem sobre as provas que pretendem produzir. 

Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006988-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

ADAO DA SILVA DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006988-41.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADAO DA SILVA DINIZ RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS proposta por ADÃO DA SILVA DINIZ em desfavor 

do BANCO DO BRASIL S/A, alegando que em 1º/06/2017 dirigiu-se à 

agência bancária do réu localizada na Av. Gonçalo Botelho de Campos, 

tendo ali adentrado às 12:53h, recebendo a senha A022. Diz ter 

permanecido na fila por mais de três horas, sendo atendido às 16h12min, 

mesmo existindo Lei municipal a tratar da matéria. Requer a condenação 

do réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em 

5.000,00. Junta procuração à Id. nº 9837274 - Pág. 1 e documentos. 

Contestação juntada à Id. nº 10780600, em que alega disponibilizar a seus 

clientes a facilidade do caixa eletrônico, internet e telefone para não 

necessitar dirigir-se até o caixa da agência, inclusive, possui empregados 

que se disponibilizam a orientar os clientes para utilizaram desses 
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serviços, a fim de agilizar o processo. Entende que a autora sofreu mero 

dissabor e que a instituição financeira agiu dentro da legalidade, ao que 

requer a improcedência do pedido, juntando procuração e 

substabelecimento. Impugnação à Id. nº 10818136 e intimadas as partes 

sobre as provas que pretendem produzir, o autor pediu oitiva de 

testemunhas e o réu julgamento antecipado, vindo-me os autos conclusos 

a tanto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Em que pese existir 

pedido de oitiva de testemunha pelo autor, entendo que esta demanda 

merece ser julgada antecipadamente por entender que os elementos 

constantes nos autos são suficientes. DOS FATOS DANOSOS E DA 

CULPA Da análise dos autos tenho que a pretensão da autora merece 

prosperar. Desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor 

o cidadão teve a seu favor uma verdadeira arma para resguardar seus 

direitos, posto que, até então, inexistia legislação que resguardasse o 

cidadão vítima de lesão em seu direito. Com relação aos bancos o CDC 

também trouxe verdadeira revolução ao trato com seus clientes, 

possibilitando a ostensiva fiscalização de suas atividades e aplicação de 

penas acaso ferido qualquer direito do consumidor, o que, como é cediço, 

resultou na propositura de algumas Ações Civis Públicas contra 

instituições financeiras. No caso em apreço, que trata da demora no 

atendimento na fila do banco, além das disposições consumeiristas, vige 

no município de Várzea Grande a Lei n.º 2.757, de 11.05.2005, que alterou 

o art. 51, do Código de Postura do Município (Lei n.º 1.386, de 

janeiro/1994), que dispõe o seguinte: Art. 51 Os estabelecimentos 

bancários e demais instituições financeiras sediadas neste município, 

observarão, obrigatoriamente, os seguintes procedimentos e disposições: 

I - o atendimento ao munícipe, preferencialmente assentado, deverá 

ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 

(trinta) minutos em véspera e um dia depois de feriado, a contar do 

momento em que o usuário tenha entrado na fila, comprovando-se o tempo 

através do bilhete de senha da qual constará, mecanicamente impresso, o 

horário do seu recebimento e do atendimento; II - reservar-se-á durante o 

horário de funcionamento, no mínimo, um caixa para atendimento 

preferencial aos idosos a partir de sessenta anos, gestantes, 

acidentados, portadores de necessidades especiais e pessoa com 

criança de colo, identificando-se o local com avisos em placas facilmente 

visíveis, reservando-se, no mínimo 10 (dez) cadeiras para esses 

munícipes; III - para prestar ajuda ou esclarecimento aos munícipes será 

escalado, no mínimo, 1 (um) funcionário treinado para cada 5 (cinco) 

caixas eletrônicos, postando-se o mesmo nas proximidades desses 

caixas, dentro das agências, no horário das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas; 

IV - manter-se-á nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das 

agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de 

funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados; 

V - manter-se-á pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das 

agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas 

eletrônicos; VI - disponibilizar-se-á aos munícipes, estacionamento 

gratuito, vedada a cobrança através de cessão do imóvel ou qualquer 

forma de relação contratual com serviços ou empresas de estacionamento 

particular; VII - manter-se-á avisos em placas com informações aos 

munícipes, em locais visíveis com os seguintes dizeres: "Em qualquer caso 

de descumprimento do Código de Postura do Município, exija seus direito"; 

VIII - disponibilizar-se-á aos munícipes, banheiros masculino e feminino e 

bebedouros de água com copo descartável; IX - disponibilizar-se-á no 

mínimo 1 (um) caixa especifico para atender aos munícipes com mais de 5 

(cinco) documentos bancários, devendo para tanto, as pessoas físicas e 

jurídicas que utilizam-se de office-boy, cadastrarem-no na agência 

bancária, com emissão de identificação por esta, para serem atendidos 

diretamente nesse caixa; § 1º Disponibilizar-se-á aos munícipes, no mural 

da agência, um cópia deste capítulo do Código de Postura. § 2º A 

desobediência às normas deste capítulo sujeitará o infrator à multa 

pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, comprovada por 

meio de denúncia do munícipe ou constatada em fiscalização habitual pelo 

Poder Público. § 3º A contar de 10 (dez) infrações sucessivas, para cada 

inciso infringido, serão suspensas as atividades pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sem prejuízo da multa pecuniária. § 4º A não adoção das 

medidas impedirá a expedição e renovação do alvará de funcionamento, 

ficando vedado ao serviço público expedir esse licenciamento sem antes 

aferir, por constatação in loco, devidamente atestada pelo técnico 

responsável, o cumprimento das exigências legais. § 5º O órgão de 

fiscalização do município dará atendimento preferencial aos munícipes que 

apresentarem denunciar de infrações referidas neste capitulo, deslocando 

um fiscal imediatamente para a agência infratora a fim de lavrar a 

ocorrência. § 6º Os estabelecimentos devem implantar o disposto na 

presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação. 

(grifei) A autora alega ter ingressado na agência bancária às fls. 12:53h 

do dia 01/06/2017, saindo daquele local às 16:12 horas, conforme 

documento de Id. nº 9837428 - Pág. 3, aparentemente subscrito pelo 

escriturário, o que me leva a concluir que ali permaneceu por mais de 03 

horas, considerando que o réu não impugnou o documento, apresentando 

contestação genérica. Dessa forma, tenho por demonstrado o fato danoso 

que deu causa a esta ação. Quanto ao dano, por tratar-se de discussão 

albergada pelo CDC, é in re ipsa, portanto, presumido, bastando a 

comprovação do fato danoso. Não posso deixar de consignar que o 

atendimento de cliente em agência bancária, com prazo superior a 03 

horas, não pode ser considerado como mero aborrecimento, tratando-se, 

sim, a meu ver, de dano efetivamente sofrido, pelo que não prospera a 

tese do réu nesse aspecto. De situação idêntica à matéria ora em deslinde 

faço questão de citar o seguinte julgado, originário da 5ª Câmara Cível do 

TJMT. Verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – LONGA ESPERA EM FILA DE BANCO – DEMORA 

INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA LEI 

MUNICIPAL A RESPEITO DO TEMA – DESÍDIA QUE AFRONTA A DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

CONSONÂNCIA COM O § 3º, DO ARTIGO 20, DO CPC – RECURSO 

PROVIDO. A espera por mais de duas horas em fila de agência bancária 

ultrapassa o campo do mero aborrecimento tolerável, configurando o dano 

moral propriamente dito, consagrado na Constituição Federal, por meio dos 

artigos 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. 

O cansaço físico e emocional impostos à pessoa que é obrigada a esperar 

atendimento por 2 (duas) horas e 17 minutos, em agência bancária, 

mostra-se afrontoso a dignidade do consumidor, razão pela qual cabível 

se mostra a indenização por danos morais, se impondo, por conseguinte, 

a inversão do ônus sucumbencial. No presente caso, os honorários 

advocatícios foram aplicados em consonância com o art. 20, §3º, alíneas 

‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC. (Ap 106145/2015, Des.ª Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, 5ª Câmara Cível do TJMT, j. 16/09/2015, DJE 23/09/2015). 

DOS DANOS MORAIS Demonstrada a conduta negligente do réu, com 

reflexos negativos na vida da autora, não há como lhe negar a restituição 

do dano puramente moral experimentado, que está no sofrimento, injusto e 

grave, infligido por aquele ato público de valor social desprimoroso. No 

caso dos autos, é inegável que a demora no atendimento da autora, que 

permaneceu na agência bancária por mais de duas horas, evidencia o 

dano moral, que além de presumível no caso vertente, é verificado pelos 

aborrecimentos, constrangimentos e incômodo. Nesse sentido, a 

Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no 

sentido de garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5o, X), não 

autorizando o agente ficar impune por seus atos, além do art. 927 do atual 

Código Civil, que preconiza: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Relativamente ao 

quantum, entendo que o valor pleiteado pela autora é elevado, destoando 

do binômio razoabilidade e punibilidade. Nesse aspecto tomo por 

parâmetro o disposto no art. 51, § 2º, da Lei municipal n.° 1.386/94[1], que 

estabelece multa de R$ 5.000,00 na hipótese de descumprimento de 

quaisquer situações previstas nos incisos, pelo que entendo devida a 

fixação de verba nesse patamar. DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência 

de Ato Ilícito para CONDENAR o réu a indenizar a autora pelos danos 

morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00 (trinta mil reais). O valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento, considerando tratar-se de 

relação contratual. Pelo princípio da sucumbência, por entender que a 

autora decaiu apenas no quantum indenizatório, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios 

em favor da autora, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação. Deverá o réu emitir guia no site do TJMT para recolhimento 

das custas processuais, com base na condenação supra, sob pena de 

anotação da pendência às margens da distribuição. Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, ao arquivo com as 

devidas baixas. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] § 2º A 

desobediência às normas deste capítulo sujeitará o infrator à multa 

pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, comprovada por 
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meio de denúncia do munícipe ou constatada em fiscalização habitual pelo 

Poder Público.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444919 Nr: 9351-52.2016.811.0002

 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: DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher - 

OAB:335279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740/RS, MIRO AGOSTINHO 

DAS NEVES - OAB:12.818/MT

 Realizada proposta de honorários, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º, CPC).

Caso haja concordância das partes com a proposta de honorários, desde 

já autorizo o pagamento de cinquenta por cento a favor da perita no início 

dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários 

(artigo 465, §4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440206 Nr: 6901-39.2016.811.0002

 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: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES S/A, SUL INVEST BRZ FIDC MULTISSETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19132, Paulo Giovani Fornazari - OAB:22089

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 218/222) TEMPESTIVAMENTE . Em sendo assim, intima-se a parte 

Requerente para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444919 Nr: 9351-52.2016.811.0002

 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: DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher - 

OAB:335279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740/RS, MIRO AGOSTINHO 

DAS NEVES - OAB:12.818/MT

 Intimação às partes para manifestar , no prazo de 05 (cinco) dias sobre a 

proposta da Sra. Perita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324750 Nr: 21142-23.2013.811.0002

 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: MUITOFACIAL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DOS SANTOS E CIA LTDA -ME, CLOVES 

CARVALHO DE ALMEIDA FILHO, CRISTIANE DOS SANTOS, .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376463 Nr: 24124-73.2014.811.0002

 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: DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:OAB/MT 9140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, considerando que a parte autora efetuou o depósito 

do montante devido na conta corrente de titularidade do requerido (fls. 79), 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, e declaro como prestadas 

as contas da autora para com o requerido.Via de consequência, julgo 

extinto o feito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. No 

entanto, fica suspensa a cobrança de acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, 

haja vista ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. I. e 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEOMAR FAGUNDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003095-76.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEOMAR FAGUNDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade o advogado da parte autora pugnou pela não juntada da 

avaliação médica realizada (id. 8152501). Todavia, posteriormente, 

peticionou requerendo que a requerida seja compelida a juntar aos autos o 

laudo pericial realizado no CEJUSC (id. 15171384). A requerida apresentou 

contestação, suscitando preliminares (id. 8232964). Por sua vez, o autor 

apresentou impugnação à contestação, id. 9676819. Destarte, passo ao 

saneamento do feito. I – Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. 

Argumenta a requerida que, conquanto a parte autora tenha carreado aos 

autos petição de suposto requerimento administrativo, o documento 

acostado é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, uma vez que não demonstrou a juntada dos documentos 

mínimos necessários à regulação em esfera administrativa, nem 

preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro.” 

Assim, pleiteia seja o autor intimado a comparecer à Porto Seguro de 

posse da documentação para que proceda a regulação administrativa do 

sinistro, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. Não merece 

prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso 

porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida, de modo que incumbia a esta indicar de forma especifica 

quais os documentos necessários à regulação do sinistro faltaram. 

Contudo, a requerida apenas alega que não foram juntados os 

documentos essenciais a regulação do sinistro sem sequer especificá-los. 

Ademais, à vista da interposição da presente ação, instruída com os 

documentos necessários à regulação do sinistro, e considerando que já 

foi realizada a avaliação médica, a suspensão do processo apenas 

retardaria desnecessariamente o feito, o que não se admite. II – 

Comprovante de Residência não apresentado pela parte autora. Requisito 
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para fixação do Foro. Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. Sustenta que é 

indispensável que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios 

dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em 

ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo, nos termos do art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que 

não foi juntado nos autos o comprovante de endereço, pugna para que 

seja determinada a regularização dos autos no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito. Razão não assiste à requerida, uma vez que o endereço 

do autor encontra-se informado na exordial, não sendo indispensável para 

a propositura da ação ou mesmo para a fixação do foro competente, que o 

comprovante de endereço esteja em nome do autor. Ademais, segundo se 

extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de Ocorrência acostado aos 

autos, o acidente aconteceu neste Município de Várzea Grande, o que por 

si só, fixa a competência desta Comarca. III – Da retificação da autuação. 

Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 

Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016 a qual homologou a Mudança 

de Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim requer a correção do nome 

da requerida na autuação. Tendo em vista que o nome da requerida foi 

alterado, conforme consta do Estatuto Social, defiro o requerimento para 

determinar a alteração do seu nome na autuação, conforme solicitado. Às 

Providencias. No mais, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, sua localização e repercussão. Defiro o requerimento para 

que seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, 

solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica realizada na 

parte autora. Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

de avaliação, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002760-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CANDIDO ALVES CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002760-57.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: BENEDITO CANDIDO ALVES CORREA JUNIOR REQUERIDO: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de 

acordo. Na oportunidade a advogada da parte autora pugnou pela juntada 

do laudo pericial (id. 8001989). Destarte, passo ao saneamento do feito. I - 

Alteração do polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. No mais, não 

sendo acolhida a preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do 

polo passivo da ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência 

S/A é quem faz parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não 

a Itaí Seguros S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II - 

Inépcia da inicial – da necessidade de realização de pedido administrativo 

anterior – da falta de interesse se agir – Necessidade/adequação – da 

nova decisão do STF. Argumenta a requerida que a parte demandante não 

requereu administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que 

não havia necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, 

porquanto o convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas 

aos beneficiários, bastando a apresentação da documentação 

necessária. Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4593573). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição crida pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Assim, rejeito a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Tendo em vista que a avaliação média já foi juntada aos autos, intimem-se 

as partes para manifestar, devendo esclarecer se possuem interesse na 

produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância 

tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor, suprindo a perícia a ser designada. Várzea Grande, 25 

de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000273-80.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROZINALDO ALVES DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 
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oportunidade a advogada da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

pericial (id. 8151209). Destarte, passo ao saneamento do feito. I - 

Alteração do polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. No mais, não 

sendo acolhida a preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do 

polo passivo da ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência 

S/A é quem faz parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não 

a Itaí Seguros S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 

Assim, rejeito a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do 

feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência 

de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, sua localização e repercussão. Tendo em vista que a 

avaliação média já foi juntada aos autos, intimem-se as partes para 

manifestar, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor, suprindo a perícia a ser designada. Várzea Grande, 25 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003395-38.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade a advogada da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

pericial (id. 8001686). Destarte, passo ao saneamento do feito. I - 

Alteração do polo passivo para a inclusão Seguradora Líder. Alega que, 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma que, a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. (...)(Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor 

intimado a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para 

que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Contudo, a requerida apenas 

alega que não foram juntados os documentos essenciais a regulação do 

sinistro sem sequer especificá-los. Ademais, à vista da interposição da 

presente ação, instruída com os documentos necessários à regulação do 

sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação médica, a 

suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o 

que não se admite. III – Pedido Administrativo Prévio – Ausência de 

Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos 

pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos 

de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o 

requerimento administrativo para promover diretamente a ação judicial, o 

que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, 

recentemente, externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se 

estender ao seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não 

se monstra presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento 

da ação de cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela 

seguradora. Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse 

de agir extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4846448). 
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Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição crida pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. IV - Ausência de Documentos Essenciais à Regulação do 

Sinistro – Documentos Ilegíveis Afirma que embora não conste na relação 

de documentos imprescindíveis à propositura da ação de cobrança do 

seguro, Registro Geral de Pessoas Físicas e do Cadastro de Pessoas 

Físicas, são essenciais à regulação do sinistro. Assim, requer a que seja 

determinada a juntada do RG e CPF legíveis. Todavia, verifica-se que os 

documentos pessoais do requerente juntados nos autos (id. 3208025) 

estão suficientemente legíveis, de modo que não merece acolhimento o 

pedido da requerida. V - Comprovante de residência em nome de terceiro. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Requisito para fixação do foro. Sustenta que é 

indispensável que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios 

dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em 

ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo, nos termos do art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que 

o comprovante de endereço juntado pela parte autora está em nome de 

terceiro, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço do autor encontra-se informado na exordial, não 

sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do 

foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor. Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência constante nos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. 

Assim, rejeito as preliminares arguidas, determinando o prosseguimento do 

feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência 

de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, sua localização e repercussão. Tendo em vista que a 

avaliação médica já foi juntada aos autos, intimem-se as partes para 

manifestar, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor, suprindo a perícia a ser designada. Várzea Grande, 25 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE MAYARA AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

EDGAR CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (RÉU)

DENISE LENIR FERREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000591-97.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDGAR CANDIDO DA SILVA, MARIANE MAYARA AMARAL 

DA SILVA RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato proposta por 

MARIANE MAYARA AMARAL DA SILVA, representada por seu curador 

EDGAR CANDIDO DA SILVA, em desfavor de CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e AGIPLAN PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Na audiência de conciliação houve acordo entre a autora 

e a requerida Crefisa (id. 7846370). Com vista dos autos, o representante 

do Ministério Público manifestou pela homologação do acordo em relação à 

requerida Crefisa S/A e o prosseguimento do feito em relação a requerida 

Agiplan (id. 5842392). E os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC, em 

relação à requerida CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS. Isento de custas remanescentes nos termos do art. 90, 

§ 3º, do CPC. Os honorários devem ser especificamente carreados a uma 

ou outra parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos 

honorários, só se pode concluir que cada parte responderá pelos 

honorários de seu advogado. Publique-se. Intime-se. Transitada em 

julgado, altere autuação, excluindo a requerida Crefisa do polo passivo. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito em relação à requerida AGIPLAN 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Caso tenha interesse no 

prosseguimento do feito, querendo, deverá apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 25 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003288-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALAERSON FORTES FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003288-91.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALAERSON FORTES FERRAZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário para audiência de conciliação, não se obteve êxito na 

realização de acordo (id. 4590375). De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. I - Satisfação da indenização na esfera administrativa - Carência da 

ação – falta de interesse de agir. Argumenta que a liquidação do sinistro 

em questão foi efetuada na esfera administrativa, de forma que o feito 

deve ser extinto sem resolução do mérito. Inobstante as alegações 

suscitadas pela parte ré, entendo que recebimento dos valores relativos 

ao seguro DPVAT na esfera administrativa não implica em renúncia ao 

direito de receber a indenização legalmente estipulada, caso exista 

diferença entre o valor recebido e aquele devido. Portanto, o pagamento 

parcial recebido, com a correspondente quitação, não torna o segurado 

carecedor de ação, tendo ele o direito de discutir a diferença do seguro, 

visto que não teve nenhuma intervenção de vontade da sua parte no teor 

da negociação administrativa, assim é perfeitamente possível a 

complementação da indenização securitária ora pleiteada pelo autor, o que 

somente se verificará ao final da instrução Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas pela requerida. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido o grau da invalidez permanente que afeta a parte 

autora e se o pagamento administrativo efetuado pela requerida é menor 

que o devido. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, 

às 8h40, a ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de 

Convivência. Para tanto nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, 

com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso 

afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida já foram 
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informados nos autos. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER PILZ NETO (AUTOR(A))

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida (requerido) para, querendo, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIA BATISTA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

RODRIGO PERES (TESTEMUNHA)

SANDRA REGINA MACHADO (TESTEMUNHA)

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA (AUTOR(A))

WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA EIRELI - ME (RÉU)

EDSON VIEIRA (RÉU)

Ivone Campos Freire (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEDSON DE MOURA LIMA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

VILMA BRAS CORREIA DUARTE (AUTOR(A))

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003012-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO OLIVEIRA BRANDAO DE ARRUDA (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007285-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCIO AFONCO CUIM (AUTOR(A))

LAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA NUNES PINTO (RÉU)

NILTON JOSE DE PINHO (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de id 15433193 requerendo o que entender de direito, inclusive, em 

sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003070-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SOARES (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003278-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS DE ANICESIO SOUZA (REQUERIDO)

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003278-76.2018.8.11.0002. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

falta de interesse de agir A parte requerida alega falta de interesse de 

agir, aduzindo que o autor decidiu desocupar o imóvel por vontade própria, 

não havendo motivo para ajuizar a presente demanda em que visa ser 

indenizado por ter desocupado o imóvel antes do prazo de 30 (trinta) dias. 

Outrossim, afirma que o autor não comprovou que o material de trabalho 

foi danificado em decorrência da chuva e que isso ocorreu pelo réu ter 

deixado o telhado sem reparos. Com efeito, observo que os motivos pelos 

quais o requerido pretende seja declarada a falta de interesse de agir 

confundem-se com o mérito da lide, motivo pelo qual serão analisadas 

quando do julgamento. Assim, rejeito a preliminar. Dos pontos 

controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, 

fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: 

a) se as partes pactuaram o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação 

do imóvel e se o requerido descumpriu o referido prazo; b) se o imóvel 

estava nas condições descritas na inicial no período da locação pelo 

autor; c) se positivo o item anterior, se o requerido negou-se ou agiu com 

desídia quanto à necessidade de reparo do imóvel; d) se os fatos 

descritos na inicial ensejaram danos morais e os seus respectivos 

valores. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova 

oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25/10/2018, às 17h. Desde já fica os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto a autora informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003278-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS DE ANICESIO SOUZA (REQUERIDO)

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003278-76.2018.8.11.0002. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

falta de interesse de agir A parte requerida alega falta de interesse de 

agir, aduzindo que o autor decidiu desocupar o imóvel por vontade própria, 

não havendo motivo para ajuizar a presente demanda em que visa ser 

indenizado por ter desocupado o imóvel antes do prazo de 30 (trinta) dias. 

Outrossim, afirma que o autor não comprovou que o material de trabalho 

foi danificado em decorrência da chuva e que isso ocorreu pelo réu ter 

deixado o telhado sem reparos. Com efeito, observo que os motivos pelos 

quais o requerido pretende seja declarada a falta de interesse de agir 

confundem-se com o mérito da lide, motivo pelo qual serão analisadas 

quando do julgamento. Assim, rejeito a preliminar. Dos pontos 

controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, 

fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: 

a) se as partes pactuaram o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação 

do imóvel e se o requerido descumpriu o referido prazo; b) se o imóvel 

estava nas condições descritas na inicial no período da locação pelo 

autor; c) se positivo o item anterior, se o requerido negou-se ou agiu com 

desídia quanto à necessidade de reparo do imóvel; d) se os fatos 

descritos na inicial ensejaram danos morais e os seus respectivos 

valores. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova 

oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25/10/2018, às 17h. Desde já fica os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto a autora informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003388-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA BATISTA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006774-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BISPO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHELLY ANGIE DA S. MAFFIM (TESTEMUNHA)

JOSE EURIDES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

NAYARA MORAIS DA SILVA (TESTEMUNHA)
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001050-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001050-65.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE HUMBERTO DE SOUZA RÉU: FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS 

Vistos, etc. Considerando a necessidade deste magistrado de se afastar 

da Comarca no dia 06 de setembro de 2018, afastamento este 

devidamente autorizado pela Presidência do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme Expediente n. 0078506-80.2018.811.0000, redesigno a 

audiência constante nos autos para o dia 25/10/2018, às 15:30 horas. 

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Por 

oportuno, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficando elas intimados por meio de seus procuradores acerca 

da solenidade acima designada. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003588-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MERLINO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006052-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001050-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001050-65.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE HUMBERTO DE SOUZA RÉU: FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS 

Vistos, etc. Considerando a necessidade deste magistrado de se afastar 

da Comarca no dia 06 de setembro de 2018, afastamento este 

devidamente autorizado pela Presidência do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme Expediente n. 0078506-80.2018.811.0000, redesigno a 

audiência constante nos autos para o dia 25/10/2018, às 15:30 horas. 

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Por 

oportuno, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficando elas intimados por meio de seus procuradores acerca 

da solenidade acima designada. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

ABADIA CANDIDA SANTANA (RÉU)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001976-46.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES RÉU: ABADIA CANDIDA SANTANA 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Do valor da causa Aduz o requerido que o valor da causa de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) atribuído pelo autor esta dissociado da 

realidade e previsão legal, razão pela qual deverá ser retificado. Pois bem. 

É cediço que o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, 

deve corresponder à soma dos valores de todos eles (CPC – VI, art. 292). 

De fato, o autor afirmou na exordial que efetuou o pagamento de R$ 

698,00 (seiscentos e noventa e oito reais) referente às dívidas pendentes 

na Caixa Econômica Federal, o qual pretende obter como danos materiais, 

bem como deduziu o valor de 40 (quarenta) salários mínimos a título de 

dano moral, ao passo que indicou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) como valor da causa. Deste modo, evidente a inconsistência entre 

os valores pretendidos e o valor dado à causa, devendo este ser 

corrigido, o que faço com fundamento no art. 293 do CPC, segundo o qual 

o juiz decidirá a respeito da impugnação ao valor da causa formulada em 

contestação. Assim, considerando que 40 (quarenta) salários mínimos 

correspondem à R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), 

somado ao valor alegadamente despendido à título de danos materiais, 

qual seja, R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), resulta no valor 

de R$ 38.858,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Portanto, retifico o valor da causa para que passe a constar como sendo 

R$ 38.858,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Promovam-se as anotações necessárias. Da ilegitimidade passiva A 

requerida afirma que não contribuiu de forma alguma nos supostos danos 

que o autor pretende reparar, uma vez que nunca celebrou qualquer 

negócio com o autor. Salienta que o autor vendeu o imóvel por meio de 

contrato de compra e venda à Eva Torres no ano de 2001, sendo a 

alegação de que teria feito um contrato verbal com a requerida um fato 
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inexistente, motivo pelo qual requer a extinção da demanda. Pois bem, 

tenho que as arguições da requerida se confundem com o mérito, 

considerando que o autor afirma ter efetuado contrato verbal com a 

requerida, o qual, inclusive, dispôs acerca do dever de pagamento das 

dívidas existentes perante a Caixa Econômica Federal além do dever de 

transferência do imóvel, sendo necessário averiguar a existência do 

referido contrato para então dirimir a controvérsia acerca do dever de 

reparação de eventuais danos. Assim, remeto a análise da presente 

preliminar para quando do julgamento do mérito da causa. Dos pontos 

controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, 

fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: 

a) se as partes firmaram contrato verbal acerca da compra e venda do 

imóvel situado na Rua 16 de Agosto, Lote 16, Quadra 28, Bairro Nova 

Várzea Grande/MT; b) se a requerida comprometeu-se a arcar com os 

pagamentos do financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica 

Federal e a proceder com a transferência do bem c) se os fatos 

ensejaram danos morais e os seus respectivos valores. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente 

apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações 

já foram delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 17h. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

ABADIA CANDIDA SANTANA (RÉU)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001976-46.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES RÉU: ABADIA CANDIDA SANTANA 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Do valor da causa Aduz o requerido que o valor da causa de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) atribuído pelo autor esta dissociado da 

realidade e previsão legal, razão pela qual deverá ser retificado. Pois bem. 

É cediço que o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, 

deve corresponder à soma dos valores de todos eles (CPC – VI, art. 292). 

De fato, o autor afirmou na exordial que efetuou o pagamento de R$ 

698,00 (seiscentos e noventa e oito reais) referente às dívidas pendentes 

na Caixa Econômica Federal, o qual pretende obter como danos materiais, 

bem como deduziu o valor de 40 (quarenta) salários mínimos a título de 

dano moral, ao passo que indicou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) como valor da causa. Deste modo, evidente a inconsistência entre 

os valores pretendidos e o valor dado à causa, devendo este ser 

corrigido, o que faço com fundamento no art. 293 do CPC, segundo o qual 

o juiz decidirá a respeito da impugnação ao valor da causa formulada em 

contestação. Assim, considerando que 40 (quarenta) salários mínimos 

correspondem à R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), 

somado ao valor alegadamente despendido à título de danos materiais, 

qual seja, R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), resulta no valor 

de R$ 38.858,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Portanto, retifico o valor da causa para que passe a constar como sendo 

R$ 38.858,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Promovam-se as anotações necessárias. Da ilegitimidade passiva A 

requerida afirma que não contribuiu de forma alguma nos supostos danos 

que o autor pretende reparar, uma vez que nunca celebrou qualquer 

negócio com o autor. Salienta que o autor vendeu o imóvel por meio de 

contrato de compra e venda à Eva Torres no ano de 2001, sendo a 

alegação de que teria feito um contrato verbal com a requerida um fato 

inexistente, motivo pelo qual requer a extinção da demanda. Pois bem, 

tenho que as arguições da requerida se confundem com o mérito, 

considerando que o autor afirma ter efetuado contrato verbal com a 

requerida, o qual, inclusive, dispôs acerca do dever de pagamento das 

dívidas existentes perante a Caixa Econômica Federal além do dever de 

transferência do imóvel, sendo necessário averiguar a existência do 

referido contrato para então dirimir a controvérsia acerca do dever de 

reparação de eventuais danos. Assim, remeto a análise da presente 

preliminar para quando do julgamento do mérito da causa. Dos pontos 

controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, 

fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: 

a) se as partes firmaram contrato verbal acerca da compra e venda do 

imóvel situado na Rua 16 de Agosto, Lote 16, Quadra 28, Bairro Nova 

Várzea Grande/MT; b) se a requerida comprometeu-se a arcar com os 

pagamentos do financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica 

Federal e a proceder com a transferência do bem c) se os fatos 

ensejaram danos morais e os seus respectivos valores. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente 

apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações 

já foram delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 17h. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

ABADIA CANDIDA SANTANA (RÉU)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001976-46.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES RÉU: ABADIA CANDIDA SANTANA 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Do valor da causa Aduz o requerido que o valor da causa de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) atribuído pelo autor esta dissociado da 

realidade e previsão legal, razão pela qual deverá ser retificado. Pois bem. 

É cediço que o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, 

deve corresponder à soma dos valores de todos eles (CPC – VI, art. 292). 
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De fato, o autor afirmou na exordial que efetuou o pagamento de R$ 

698,00 (seiscentos e noventa e oito reais) referente às dívidas pendentes 

na Caixa Econômica Federal, o qual pretende obter como danos materiais, 

bem como deduziu o valor de 40 (quarenta) salários mínimos a título de 

dano moral, ao passo que indicou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) como valor da causa. Deste modo, evidente a inconsistência entre 

os valores pretendidos e o valor dado à causa, devendo este ser 

corrigido, o que faço com fundamento no art. 293 do CPC, segundo o qual 

o juiz decidirá a respeito da impugnação ao valor da causa formulada em 

contestação. Assim, considerando que 40 (quarenta) salários mínimos 

correspondem à R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), 

somado ao valor alegadamente despendido à título de danos materiais, 

qual seja, R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), resulta no valor 

de R$ 38.858,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Portanto, retifico o valor da causa para que passe a constar como sendo 

R$ 38.858,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Promovam-se as anotações necessárias. Da ilegitimidade passiva A 

requerida afirma que não contribuiu de forma alguma nos supostos danos 

que o autor pretende reparar, uma vez que nunca celebrou qualquer 

negócio com o autor. Salienta que o autor vendeu o imóvel por meio de 

contrato de compra e venda à Eva Torres no ano de 2001, sendo a 

alegação de que teria feito um contrato verbal com a requerida um fato 

inexistente, motivo pelo qual requer a extinção da demanda. Pois bem, 

tenho que as arguições da requerida se confundem com o mérito, 

considerando que o autor afirma ter efetuado contrato verbal com a 

requerida, o qual, inclusive, dispôs acerca do dever de pagamento das 

dívidas existentes perante a Caixa Econômica Federal além do dever de 

transferência do imóvel, sendo necessário averiguar a existência do 

referido contrato para então dirimir a controvérsia acerca do dever de 

reparação de eventuais danos. Assim, remeto a análise da presente 

preliminar para quando do julgamento do mérito da causa. Dos pontos 

controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, 

fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: 

a) se as partes firmaram contrato verbal acerca da compra e venda do 

imóvel situado na Rua 16 de Agosto, Lote 16, Quadra 28, Bairro Nova 

Várzea Grande/MT; b) se a requerida comprometeu-se a arcar com os 

pagamentos do financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica 

Federal e a proceder com a transferência do bem c) se os fatos 

ensejaram danos morais e os seus respectivos valores. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente 

apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações 

já foram delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 17h. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003321-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

WELBER COSTA BAIMA (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003321-47.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCELO REZENDE FIRMINO RÉU: MARCIO DA SILVA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

impossibilidade jurídica do pedido A parte requerida alega a impossibilidade 

jurídica do pedido, aduzindo que o contrato que acompanha a inicial não 

trás em seu corpo qualquer definição quanto aos serviços que deveriam 

ser executados a título de contraprestação, tampouco seu tempo e modo 

de execução. Afirma que a inicial não supre o referido defeito de redação 

contratual, de modo que falta à demanda clareza quanto a obrigação de 

fazer pretendida, não podendo esta ser fixada de forma genérica, incerta 

e indeterminada. Dessa forma, requereu o reconhecimento da 

impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, com a extinção do 

feito. Pois bem, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a 

possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma hipótese de extinção do 

processo sem exame do mérito, passando este a prever apenas 

legitimidade e interesse de agir. Nessa esteira, o doutrinador Fredie Didier 

salienta que “não há mais menção “à possibilidade jurídica do pedido” 

como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. 

Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da 

petição inicial (art. 330, §1º, CPC); também não há menção a ela no inciso 

VI do art. 485 do CPC que agora apenas se refere à legitimidade e ao 

interesse de agir”.[1] Dessa sorte, certo que a presente preliminar não 

merece ser analisada nos termos consignados, diante da ausência de 

previsão legal para tanto. Não obstante, os fundamentos levantados pela 

parte requerida serão analisados quando do julgamento da lide, uma vez 

que atinentes ao mérito. Assim, rejeito a preliminar em análise. Da 

impugnação a justiça gratuita A requerida impugna a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido ao autor, alegando que este efetuou 

o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista referente ao 

contrato sub judice e, portanto, possui condições financeiras. Assim, 

pugna seja o autor compelido a comprovar sua incapacidade financeira, 

sob pena de revogação do benefício. Com efeito, entendo que desmerece 

acolhimento o pedido elaborado para que o autor comprove sua 

hipossuficiência e assim seja revogada a concessão do benefício de 

gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade 

financeira do autor recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de 

tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, 

até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida ao autor. Dos pontos controvertidos Assim, de acordo com os 

autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se as partes 

realizaram a novação do contrato, oportunidade em que houve a 

substituição da obrigação, tendo o autor se comprometido ao pagamento 

em espécie dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual anteriormente seria 

efetuado por meio de prestação de serviços; b) se o requerido está 

obrigado a aceitar o pagamento da última parcela mediante a prestação de 

serviços pelo autor em seu favor; c) se houve descumprimento contratual 

pelo requerido. Das provas Diante da natureza da controvérsia, defiro, a 

produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/10/2018, às 17h. Desde já ficam os advogados 

das partes cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar 

a testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 
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data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 

307/308.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006855-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (EXEQUENTE)

DORA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. HACK EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008814-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDERSON ROBERTO THEIS (AUTOR(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 art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005923-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADELINO MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424168 Nr: 24192-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, NILZA 

MARIA FERRAZ DE AMORIM, LUIZ EDUARDO FERRAZ DE AMORIM, 

COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA ME, CLAUDIA MARIA FERRAZ 

DE AMORIM, CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003321-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

WELBER COSTA BAIMA (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003321-47.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCELO REZENDE FIRMINO RÉU: MARCIO DA SILVA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

impossibilidade jurídica do pedido A parte requerida alega a impossibilidade 

jurídica do pedido, aduzindo que o contrato que acompanha a inicial não 

trás em seu corpo qualquer definição quanto aos serviços que deveriam 

ser executados a título de contraprestação, tampouco seu tempo e modo 

de execução. Afirma que a inicial não supre o referido defeito de redação 

contratual, de modo que falta à demanda clareza quanto a obrigação de 

fazer pretendida, não podendo esta ser fixada de forma genérica, incerta 

e indeterminada. Dessa forma, requereu o reconhecimento da 

impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, com a extinção do 

feito. Pois bem, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a 

possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma hipótese de extinção do 

processo sem exame do mérito, passando este a prever apenas 

legitimidade e interesse de agir. Nessa esteira, o doutrinador Fredie Didier 

salienta que “não há mais menção “à possibilidade jurídica do pedido” 

como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. 

Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da 

petição inicial (art. 330, §1º, CPC); também não há menção a ela no inciso 

VI do art. 485 do CPC que agora apenas se refere à legitimidade e ao 

interesse de agir”.[1] Dessa sorte, certo que a presente preliminar não 

merece ser analisada nos termos consignados, diante da ausência de 

previsão legal para tanto. Não obstante, os fundamentos levantados pela 

parte requerida serão analisados quando do julgamento da lide, uma vez 

que atinentes ao mérito. Assim, rejeito a preliminar em análise. Da 

impugnação a justiça gratuita A requerida impugna a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido ao autor, alegando que este efetuou 

o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista referente ao 

contrato sub judice e, portanto, possui condições financeiras. Assim, 

pugna seja o autor compelido a comprovar sua incapacidade financeira, 

sob pena de revogação do benefício. Com efeito, entendo que desmerece 

acolhimento o pedido elaborado para que o autor comprove sua 

hipossuficiência e assim seja revogada a concessão do benefício de 

gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade 

financeira do autor recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de 

tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, 

até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida ao autor. Dos pontos controvertidos Assim, de acordo com os 
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autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se as partes 

realizaram a novação do contrato, oportunidade em que houve a 

substituição da obrigação, tendo o autor se comprometido ao pagamento 

em espécie dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual anteriormente seria 

efetuado por meio de prestação de serviços; b) se o requerido está 

obrigado a aceitar o pagamento da última parcela mediante a prestação de 

serviços pelo autor em seu favor; c) se houve descumprimento contratual 

pelo requerido. Das provas Diante da natureza da controvérsia, defiro, a 

produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/10/2018, às 17h. Desde já ficam os advogados 

das partes cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar 

a testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 

307/308.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

VANIA FATIMA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA (RÉU)

DANIELA BATISTA ROCHA (RÉU)

JULIO CESAR VIEIRA (RÉU)

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA RÉU: DANIELA BATISTA ROCHA, 

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA, JULIO CESAR VIEIRA Vistos. Designada 

audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da 

parte requerida Julio Cesar Vieria, tendo a parte autora pugnado pela nova 

tentativa de citação da parte requerida (id. 15296192). Pois bem, diante da 

não citação da parte requerida Julio Cesar Vieria, redesigno o ato para o 

dia 21/11/2018, às 15:00h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida Julio Cesar Vieria no endereço informado no Id. 15296192, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 12084291. 

Outrossim, considerando que o requerido Eduardo Cerqueira e Silva já foi 

devidamente citado (id. 12876658) e a requerida Daniela Batista Rocha 

compareceu espontaneamente na audiência de conciliação (id. 13188659), 

suprindo dessa forma a falta de citação (art. 239, § 1º do Código de 

Processo Civil), determino que estes sejam intimados pessoalmente 

acerca da audiência acima designada, observando a Secretaria o 

endereço indicado no id. 15296192. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007529-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GENI EGLESIANI DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007529-74.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

GENI EGLESIANI DA SILVA RÉU: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO 

FERREIRA LTDA - ME, IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA Vistos etc., Geni 

Eglesiani da Silva promove a presente ação ordinária de retenção por 

benfeitorias com pedido de antecipação da tutela em desfavor do Metelo 

Campos Imóveis Ltda. e Imobiliária Petrópolis Ltda., aduzindo, em síntese, 

que firmou com as requeridas contrato de compra e venda de imóvel 

loteado n°. 2681, referente ao imóvel lote 18, quadra 57, loteamento Jardim 

Ouro Verde, nesta comarca, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais). Afirma que não conseguiu cumprir com as suas obrigações a partir 

da parcela n°. 25, vencida em 10/02/2004 até a prestação n°. 60, vencida 

em janeiro/2007, razão pela qual realizou o pagamento de R$ 2.760,00 

(dois mil setecentos e sessenta reais) e deixou de pagar o valor de R$ 

4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais). Aduz que no período em que 

esteve na posse do imóvel construiu uma casa com 02 (dois) quartos, 

sendo uma suíte, 02 (dois) banheiros, sala, cozinha, área de lavanderia, 

área de varanda frontal, garagem, totalmente murada e com grades na 

frente do imóvel, sendo este avaliado em R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta e mil reais). Alega que em 2007 a primeira requerida propôs 

ação de rescisão de contrato em virtude de sua inadimplência, porém na 

referida demanda não foi discutido o direito de retenção por benfeitorias, 

razão pela qual afirma que caso as requeridas não a indenizem, poderá 

exercer o direito de retenção em garantia dessa indenização. Deste modo, 

requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerente 

permaneça na posse do imóvel e que este não seja disponibilizado para 

venda, em razão dos prejuízos que incidirão até o término da lide. No 

mérito, pugna pelo reconhecimento do seu direito a retenção pelas 

benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a condenação ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Juntou documentos de ids. 

10133703 a 10133774. Na decisão de id. 10145479 o pedido de tutela de 

urgência foi indeferido. Em seguida a parte autora opôs embargos de 

declaração no id. 10304504 acompanhado de documentos de ids. 

10304524 a 103045850. Na decisão de id. 10430637 os embargos de 

declaração oposto pela parte autora foram rejeitados. A audiência de 

conciliação realizada no id. 10685390 restou inexitosa. As requeridas 

apresentaram contestação no id. 11023076, a qual veio instruída dos 

documentos de ids. 11023086 a 11023166, alegando que a parte autora e 

a primeira requerida firmaram contrato de compromisso de compra e 

venda do lote 18, quadra 57 do Loteamento Jardim Ouro Verde, nesta 

Comarca pelo valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a ser pago 

em 60 (sessenta) parcelas de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e uma 

entrada de R$ 300,00 (trezentos reais). Aduzem que a partir da parcela nº 

25 (vinte e cinco) a requerida não honrou com o contrato, razão pela qual 

ingressou com ação de rescisão contratual nº 9381-05.2007.811.0002 

perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, sendo esta julgada parcialmente 

procedente determinando que a primeira requerida devolvesse o valor das 

24 (vinte e quatro) parcelas pagas e que a requerente devolvesse o 

imóvel no status quo ante. Alegam que não possuem interesse em 

qualquer benfeitoria, tendo em vista que o imóvel deve ser devolvido no 

status quo ante, ou seja, limpo e desimpedido de qualquer ônus. 

Prosseguem afirmando que a autora não era possuidora de boa-fé e 

impugnam o valor atribuído as benfeitorias descritas na inicial. Ao final 

requereram a improcedência do pedido inicial. Impugnação a contestação 

apresentada no id. 11648234. A parte autora manifestou sobre a 

produção de outras provas no id. 14594401, ao passo que as requeridas 

mantiveram inertes. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pretende a autora que seja reconhecido o seu direito de 

retenção em virtude das benfeitorias realizadas no imóvel situado no lote 

18, quadra 57, loteamento Jardim Ouro Verde, nesta Comarca. Pois bem, o 
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direito de retenção que, como de conhecimento, está positivado no art. 

1.219 do Código Civil possui a seguinte redação: “o possuidor de boa-fé 

tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como 

quanto voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o 

puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção 

pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. Consiste aquele direito 

num meio de defesa outorgado ao possuidor de boa-fé, a quem é 

reconhecida a faculdade de continuar a deter a coisa alheia, mantendo-a 

em seu poder até ser indenizado pelo crédito oriundo das benfeitorias e 

acessões por ele feitas. Buscando resolver essa questão, verifico que a 

própria parte autora em sua inicial reconhece que se encontrava 

inadimplente com o contrato de compromisso de compra e venda firmado 

com a primeira requerida para aquisição do imóvel situado no lote 18, 

quadra 57 do Loteamento Jardim Ouro Verde, nesta Comarca. Portanto, 

resta claro que a convolação da posse justa em precária sobre o imóvel 

se deu com a inadimplência confessada pela parte autora. Ademais, ao 

torna-se inadimplente de obrigações certas e determinadas, caracterizada 

está a mora, independente de notificação (artigo 397 do CC - mora ex re). 

Ora, se a autora se encontrava inadimplente com as parcelas do contrato 

firmado com a primeira requerida, não poderia construir no lote objeto do 

contrato sem a respectiva permissão da vendedora. Logo, a posse 

exercida sem esta condição deve ser considerada de má-fé. Conforme 

Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito das Coisas, 6ª ed. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2012: “É possuidor de má-fé porque conhecia o vício do título, ou 

o obstáculo que lhe impedia a aquisição da posse da coisa. Mesmo em tais 

contingências, persistiu na posse, o que afasta a proteção da lei com 

respeito às demais benfeitorias.” Nesse sentido a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO DO CONTRATO - 'EXCEPTIO NON 

ADIMPLETI CONTRACTUS' - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

INADIMPLEMENTO - RESCISÃO E RETOMADA DA POSSE - FRUIÇÃO EM 

FAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR - POSSIBILIDADE - POSSUIDOR DE 

MÁ-FE EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO - BENFEITORIAS NECESSÁRIAS 

- NÃO COMPROVAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - COMPENSAÇÃO DA 

DÍVIDA PELOS VALORES JÁ QUITADOS - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA. - Havendo o descumprimento contratual por parte do 

requerido, considerando-se que era seu dever a quitação do valor 

previsto no contrato, é perfeitamente possível a rescisão contratual na 

forma pretendida pela parte autora, acrescida da multa estipulada no 

contrato, principalmente porque a parte ré não logrou comprovar o 

descumprimento da avença pela outra parte. - A verba de fruição tem 

natureza de indenização compensatória pelo período em que os 

promissários compradores detiveram o imóvel objeto do contrato particular 

de promessa de compra e venda graciosamente, impedindo que o 

promitente vendedor fruísse das utilidades do imóvel. - Não há como 

conferir o direito de retenção ao possuidor de má-fé, sendo-lhe 

assegurado apenas o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no 

imóvel objeto do contrato de compra e venda mediante comprovação 

idônea da necessidade de sua realização. Ausente prova concreta da 

necessidade da obra e sua efetiva realização no bem litigioso, a 

improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. - Resolvido 

o contrato, mostra-se correta a sentença que determinou a reintegração 

de posse da parte autora no imóvel objeto do negócio jurídico de compra e 

venda entabulado pelas partes. - O reconhecimento do direito de 

compensação de valores quitados no contrato de compra e venda pelas 

verbas fixadas em favor do promitente vendedor, a cargo do promitente 

comprador, remete à atualização inclusive dos valores a serem reti dos 

pela parte credora, sob pena de enriquecimento ilícito do beneficiário da 

verba.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.191763-9/001, Relator(a): Des.

(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

03/04/2014, publicação da súmula em 11/04/2014) Enfim, incorrendo em 

má-fé, a parte autora não faz jus ao direito de retenção pleiteado na inicial. 

Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), sendo, porém inexigíveis por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, mediante as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P. I. 

Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002648-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARIA NUNES DA MATA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002648-88.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA NUNES DA MATA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Maria Nunes da Mata 

promove a presente “ação de indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela de evidência” em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A., aduzindo, em síntese, que é cliente da requerida, por meio 

da Unidade Consumidora n°. 6/358165-7, e que sempre quitou todos os 

seus débitos, razão pela qual alega ter sido surpreendida com uma 

restrição anotada no SERASA/SCPC, no valor de R$ 1.625,04 (um mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos). Nesses termos, 

requereu o deferimento da tutela de evidência para retirada do seu nome 

do rol de inadimplentes até o deslinde da causa, e, no mérito, pleiteia a 

declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais. Na 

decisão de id. 3271017 o pedido liminar foi indeferido. A audiência de 

conciliação restou infrutífera, conforme se observa do id. 4805384. Em 

seguida a requerida apresentou contestação no id. 4881054, alegando 

que em 19/03/2012 realizou uma inspeção no imóvel da autora e verificou 

que o medidor estava com a bobina de potencial de fase “C” inoperante, o 

que fazia o consumo de energia não fosse anotado corretamente. Assim, 

expediu Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 191775/2012, realizou a 

troca do medidor e encaminhou o equipamento danificado para perícia, 

sendo este reprovado. Aduz que posteriormente realizou a revisão de 

faturamento referente ao período de consumou que discrepou da média 

habitual da unidade consumidora, bem salienta que os termos de 

ocorrência emitidos pelos funcionários da ré não constituem em simples 

ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de 

serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade. 

Insurgiu-se em face do pedido de danos morais, requerendo, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. Devidamente intimada à parte autora 

não apresentou impugnação à contestação, conforme se observa do id. 

13393161. Em seguida a parte requerida manifestou a respeito das provas 

que ainda pretendia produzir (id. 13259695), sendo então determinada a 

realização de prova pericial (id. 14028918). No id. 14911169 a requerida 

pugnou pela desistência da prova pericial. Após, os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. No caso concreto, 

pretende a autora a declaração de inexistência do débito com o 

recebimento de indenização por danos morais em virtude da inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, conforme já deixei 

consignado na decisão pela qual indeferi a liminar, as provas carreadas 

aos autos não comprovam o alegado pagamento, visto que apenas consta 

nos autos comprovante de pagamento de uma fatura no valor de R$ 

543,06 (quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos), com 

vencimento em 16/11/2015 (id. 2503196), porém não há nos autos 

qualquer recibo ou prova de pagamento do valor questionado de R$ 

1.625,04 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), 

objeto da negativação. Portanto, não restando demonstrado que a autora 

comprovou o pagamento do débito aqui questionado, a inscrição do nome 

da autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito se traduz 

em exercício regular de direito por parte da requerida, não havendo falar, 

pois, em declarar inexistente o débito com a consequente imposição de 

uma indenização a título de dano moral. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

PARCELAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO 

REGULAR DAS PRESTAÇÕES. ENCARGO DO AUTOR DESATENDIDO, 
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POIS A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NO PONTO, É DESCABIDA. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO AGIR DO RÉU, QUE APENAS 

EXERCEU UM DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO 

DESENLACE DA LIDE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO PARA FINS DE 

PRESQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. NÃO-PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO NCPC. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de 

Declaração Nº 70076506658, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 23/08/2018) 

Dessa forma, diferentemente do que constou na petição inicial, a 

negativação do nome da autora se deu em virtude da existência de uma 

dívida inadimplida relativa a recuperação de consumo na unidade 

consumidora da autora, conforme se observa do id. 4881104 – página 06, 

a qual não foi impugnada especificamente, razão pela qual a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da 

presente demanda proposta por Maria Nunes da Mata em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. ambos qualificados 

nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se e 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002682-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que 

comprove nos autos o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de 

Justiça, para o devido cumprimento do mandado de citação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004156-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR(A))

RENATA GHEDINI RAMOS (ADVOGADO(A))

DIOGENES GOMES CURADO FILHO (ADVOGADO(A))

MARA GRACIELA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004156-98.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que as partes formularam 

acordo em audiência de conciliação e postularam pela suspensão do 

processo até seu efetivo cumprimento, no qual também restou acordado 

que “as partes irão se reunir extrajudicialmente para acordar sobre 

valores a serem pagos ente ambas, ficando este acordo restrito à 

devolução dos veículos” (Id. Doc. 14409034). Na decisão de Id. Doc. 

14739861, foi homologado o acordo, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante da sentença homologatória. No petitório sobre o Id. 

Doc. 14795116, as partes formularam o termo de acordo acerca dos 

valores a serem pagos pela requerida, conforme o termo de acordo 

denominado como “Contrato de Confissão de Dívida e Outras Avenças” 

(Id. Doc. 14795158), requereram a homologação por sentença, para que 

surtam seus efeitos legais. No seguimento, a parte autora peticionou 

requerendo o cumprimento de sentença em relação ao acordo homologado 

por este Juízo (Id. 14739861), requerendo a imediata expedição do 

Mandado de Reintegração de Posse dos veículos 22 (vinte dois) veículos, 

que ainda se encontram em posse da Requerida, tendo em vista que, o 

último prazo para devolução dos bens móveis expirou em 13.09.2018. 

Requer ainda, a designação de dois Oficiais de Justiça específicos, bem 

como seja determinada anotação da restrição de circulação, transferência 

e licenciamento nos veículos, via RENAJUD, restringindo-se a circulação, 

bem como eventual alienação/transferência, e, seja determinada a 

expedição de Ofício à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e a Polícia 

Rodoviária Federal, para que apreendam os veículos (Id. Doc. 15447512). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Da análise 

do pedido de cumprimento de sentença verifica-se que a parte autora 

pugna pelo cumprimento do acordo formulado entre as partes Id. Doc. 

14795116, e requer ainda, a homologação do acordo referente aos 

valores a serem pagos pela requerida (Id. Doc. 14795116 e ss). Destarte, 

tendo em vista que o segundo acordo não foi formalmente homologado (Id. 

Doc. 14765158), faz-se necessário à homologação para o cumprimento de 

sentença conforme requerido. Ante o exposto, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes 

sobre os Ids. Doc. 14409034 e Doc. 14765158, tendo as transações efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tendo em vista á renuncia ao prazo recursal, o trânsito em 

julgado da presente sentença, opera-se na sua publicação. Assim sendo, 

à vista do descumprimento do acordo formulado, o qual foi homologado 

por este juízo, intime-se pessoalmente o requerido/executado, para 

cumprir imediatamente a obrigação de fazer conforme acordado (Id. Doc. 

14409034). Expeça-se mandado de reintegração de posse dos veículos 

descritos, nos termos do acordo formulado entre as partes conforme Id. 

Doc. 15447512 – Pág. 1/3, devendo o Oficial de Justiça cumpri-lo na 

presença das partes, descrevendo as condições da entrega de veículo. 

Sob outro prisma, indefiro a anotação da restrição de circulação, 

transferência e licenciamento dos mencionados veículos (via RENAJUD), e 

os demais pedidos nos itens “D e E”, tendo em vista que, a restrição de 

alienação, por intermédio do sistema em tela revela-se inócua do ponto de 

vista jurídico. Consigno que, no cumprimento do mandado de reintegração 

de posse dos veículos, caso algum bem móvel esteja fora dos limites da 

Comarca, a requerida tem o prazo de 24 (vinte quatro) horas para 

promover a entrega do bem, a fim de evitar ulteriores prejuízos, sob pena 

de serem tomadas as providências necessárias à obtenção do resultado 

prático equivalente à pretensão, nos termos do que dispõe o artigo 536 do 

Código de Processo Civil. Caso não haja cumprimento da obrigação no 

prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários no valor 

de10% do valor da execução, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC. 

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004156-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR(A))

RENATA GHEDINI RAMOS (ADVOGADO(A))

DIOGENES GOMES CURADO FILHO (ADVOGADO(A))

MARA GRACIELA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para fornecer 

meios para o cumprimento do mandado expedido Id. 15538573.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009429-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))
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FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CONCEICAO PEREIRA DO PRADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas e taxas da Carta Precatória de Id. 12224943.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004423-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA MANIERO (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, 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: 1004423-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA MANIERO (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98742 Nr: 8001-78.2006.811.0002

 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: JORGE YAMAMOTO, FLORICE PERES YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CARDOSO DAL POSOLO, 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, Leoncio Lopes de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO devolver 

os autos no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 218, § 2º do CPC, 

tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em 

multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como 

da expedição de Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, 

da perda do direito de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384064 Nr: 1459-29.2015.811.0002

 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: DIOGO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:MT 15.391

 Certifico que o patrono da parte Requerida não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Com Resolução do Mérito->Homologação de 

Transação", de 20/04/2018, para nova publicação: "Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte 

proposta por Diogo Gomes da Silva em face de Angela Maria de Freitas e 

Cia Ltda-ME todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. (fls. 04/19). No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, 

requerendo seja o mesmo homologado, com a consequente, a extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que os termos 

tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos 

disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P.I.C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448990 Nr: 11393-74.2016.811.0002

 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: TENDA IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO NAJJAR, CONENGE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA, AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIRA VAZ DA SILVA - 

OAB:OABMT21.354, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3.065/MT, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540, 

LETICIA PEREIRA - OAB:18291, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 INTIMAÇÃO para a advogada - DÉBORA REGINA SOUZA, OAB/MT 

14.947/O, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista 

ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006919-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GONCALO SANTANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Reitere-se a intimação ao procurador da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo, qual é IMPRESCINDÍVEL para o 

prosseguimento do feito, sobe pena de extinção. Decorrido o prazo, 

cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para decisão. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005810-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI (ADVOGADO(A))

LUIZ MARIO MARTINEZ (REQUERENTE)

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 
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interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000872-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA RITA DE BARROS ARRUDA (REQUERENTE)

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela PREVIVAG será analisada 

com o mérito. Portanto, presentes os pressupostos processuais e os 

elementos condicionais da ação, declaro o feito saneado. Para que não se 

alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação 

das partes, por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e 

detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera 

reiteração genérica de pedido de produção de provas será entendido 

como anuência ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA CAMARA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004801-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

CINTIA DA SILVA SERRANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000808-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LACERDA LIMA (ADVOGADO(A))

ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DALVA LUCIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal e de ilegitimidade passiva serão 

analisadas com o mérito. Portanto, presentes os pressupostos 

processuais e os elementos condicionais da ação, declaro o feito 

saneado. Para que não se alegue, posteriormente, cerceamento de 

defesa, determino a intimação das partes, por seus advogados 

constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que pretendem 

produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de produção 

de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004548-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 
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cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008107-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 

13.11.2018, às 14h, a audiência anteriormente anunciada nos autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008361-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Tutela 

Antecipatória de Urgência” intentada pelo MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA 

DO LIVRAMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, também qualificada, alegando-se, em síntese, 

que a demandante faz jus ao repasse do valor arrecadado pelo Fundo 

Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, conforme 

decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 100642/2013, 

que declarou inconstitucional a Lei n. 9.481/2010, que concedia a 

remissão e anistia a todas as espécies de tributos estaduais inscritos ou 

não em dívida ativa no período de mais de quatro anos. Relata, o 

requerente, que o Ministério Público, por seu representante, interpôs a 

referida ação perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alegando que 

a referida lei, por tratar de anistia e remissão de tributos, violou os 

preceitos constitucionais contidos nos arts. 150 § 6º e 155, XII, “g”, da 

Constituição Federal. Aduz que a referida lei feriu o princípio da repartição 

das receitas no que se refere à parcela de 25% (vinte e cinco por cento) 

da arrecadação dos tributos estaduais a serem destinados aos 

municípios. Assim, por ter sido declarada inconstitucional a aludida lei, a 

autoridade fiscal deveria ter providenciado o levantamento e a apuração 

dos valores arrecadados com destino obrigatório aos municípios, o que 

não foi feito, de modo que o Estado deve ser compelido a efetuar o 

repasse das verbas devidas, com urgência, para, assim, evitar prejuízos 

maiores. Pede, pois, a concessão da tutela de urgência. É o relatório. 

Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código 

de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Contudo, o pedido de tutela de 

urgência esbarra, logo de plano, na vedação legal contida na Constituição 

Federal, que veda o pagamento dos débitos da fazenda pública, cobrados 

judicialmente, por outro meio senão por Precatório, segundo se infere da 

transcrição a seguir: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). Não bastasse isso, a Lei n. 9.494/97 veda 

a concessão de tutela antecipada em desfavor da fazenda pública que 

vise pagamento ou liberação deste seja qual for a natureza da cobrança. 

O que não poderia ser diferente, já que a execução de sentença só 

ocorre após o trânsito em julgado, segundo se infere do art. 2º-B “in 

verbis”: “Art. 2º -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de 

recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 

autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito 

em julgado.” Como se vê, até mesmo os créditos de natureza alimentar, 

que possuem preferência no pagamento, devem respeitar a ordem 

cronológica dos precatórios, com mais razão o repasse ora pretendido, 

pois, como bem relata o próprio autor na inicial, depende de levantamento 

e apuração pela a autoridade fiscal dos valores arrecadados com destino 

obrigatório aos municípios, o que só será possível quando da liquidação do 

julgado, caso o pleito seja colhido. Diante do exposto, indefiro a 

antecipação de tutela. Tendo em vista que a parte autora não manifestou 

desinteresse na audiência de conciliação, com fulcro no art. 334 do CPC, 

designo para o dia 7 de novembro de 2018, às 16h30min, o ato 

conciliatório, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, 

querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 dias (art. 351, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 

13.11.2018, às 14h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003366-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DONATA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 

13.11.2018, às 14h30min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004448-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PROMETIDO DE PINHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 

13.11.2018, às 14h45min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000128-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TOCANTINS DA GAMA BORGES (REQUERENTE)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 

13.11.2018, às 15h, a audiência anteriormente anunciada nos autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009091-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Visto... Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 

13.11.2018, às 15h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005321-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se pronunciar acerca do seu 

interesse no prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção da execução. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VICTOR TAVARES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DEL ROSARIO ORELLANA ARANEDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004146-54.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: FRANCISCO DEL ROSARIO ORELLANA 

ARANEDA Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora a manifestarem sobre o laudo pericial 

retro, no prazo de dez dias. . OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 25 de setembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008368-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEITE DE BORBA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Segundo se infere da inicial, a autora diz que teria de pleitear o 

benefício perante o INSS, tanto que o incluiu no polo passivo da lide. 

Todavia, não consta nos autos qualquer comprovação de que ela tenha 

formulado pedido administrativo nesse sentido tanto perante o INSS quanto 

perante o Município de Várzea Grande, o que ensejaria a extinção do feito 

sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, ante a não 

comprovação de resistência dos réus em conceder o benefício. Contudo, 

antes de se tomar tal providência, ordeno a intimação da autora para, no 

prazo de 15 dias, juntar aos autos documento comprobatório do 

exaurimento da via administrativa, sob pena de indeferimento e de 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c 

o art. 321 ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008051-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

IZELDA MARIA MARQUES RIBEIRO (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos... Com fulcro no art. 351 do Código de Processo Civil, determino 

seja ouvida a parte autora sobre a peça de defesa e documentos que a 

acompanham, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245025 Nr: 5559-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATALIA PEDROSO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para informar a este juízo o número da 

agência, da conta bancária, bem como do CPF do titular da conta, para a 

transferência do valor depositado em conta judicial (fl. 95). Informados os 

dados, transfira-se os valores, aguardando-se, após, na secretaria, o 

depósito do valor principal (fl. 94).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 265588 Nr: 5580-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAUJO - 

OAB:, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956, RANIELLY G. LEITE - 

OAB:OAB/MT 14.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para informar a este juízo o número da 

agência, da conta bancária, bem como do CPF do titular da conta, para a 

transferência dos valores depositados em conta judicial (fl. 206). 

Informados os dados, transfira-se os valores, aguardando-se, após, na 

secretaria, o depósito do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251152 Nr: 10395-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDOVAL CARDOSO DE MELLO

 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:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para informar a este juízo o número da 

agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, para a 

transferência dos valores depositados em conta judicial, bem como se 

pronunciar acerca do seu interesse no prosseguimento do feito por 

eventual saldo remanescente no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da 

execução. Informados os dados, transfira-se os valores, voltando-me 

conclusos os autos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 299553 Nr: 20144-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOEL CORREA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme consulta no Sistema de Requisição de Pagamento do Tribunal 
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de Justiça, o crédito devido a parte exequente foi devidamente concluído, 

razão pela qual impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para requer o 

que de direito, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006217-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (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 A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002601-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (ADVOGADO(A))

APARECIDA SILVANA GONCALVES DA SILVA (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 A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 5189-05.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 Intimar o advogado Jorge Henrique Franco Godoy (OAB/MT 6692), 

constituído pelo réu Hércules de Araújo Agostinho, para comparecer à 

audiência de instrução designada para 03/10/2018 às 17h10min, conforme 

decisão de fls. 442, cujo teor é o seguinte: "Vistos em correição. Designo 

o dia 03 de outubro de 2018, às 15h10min, para continuação da audiência 

de Instrução e Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 252578 Nr: 17549-88.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILLA WANDBELGRR ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Ademar Coelho da Silva (OAB/MT 14.948), constituído 

pelo acusado Atilla Wandbelgrr Alves Garcia, para comparecer à 

audiência designada para o dia 03/10/2018 às 17h, cientificando-o que 

deverá trazer as testemunhas Italla Fayffer Alves Garcia e Stefano 

Rodrigo Torres de Souza independentemente de intimação, conforme 

expressamente afirmado às fls. 149.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 306691 Nr: 2508-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GOMES DOS SANTOS, DENILSON 

INACIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB:10.274

 Intimar o advogado Ademar Coelho da Silva (OAB/MT 14.948), constituído 

pelo acusado Cleber Gomes dos Santos e o advogado Edno de França 

Barreto (OAB/MT 10.274), constituído pelo acusado Denilson Inacio 

Moreira, para comparecerem à audiência designada para dia 03/10/2018 

às 16h, conforme decisão de fls. 188, cujo teor é o seguinte: "Vistos em 

correição. Designo AIJ para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h00min, 

com o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as 

testemunhas presentes, independente da suspensão da audiência, 

observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido 

artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459113 Nr: 16004-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ALEX SANTANA 

NEVES, ISAIAS SANTOS GAMA, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT - OAB:, LUARA EUGÊNIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - 

OAB:24549/O, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549/MT, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Intimar Doutora Luara Eugênia Paiva de Almeida Amaral OAB/MT 24.549/O 

e Doutora Danielly Cristina Yamazaki OAB/MT 25.567/O, defensoras de 

Alex Santana Neves, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: (...) Vistos.Feitas essas considerações, resta claro que não 

cessaram os motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 316 do 

Código de Processo Penal), pelo que INDEFIRO os pedidos da defesa do 

réu Alex Santana Neves. Em consulta aos Sistemas APOLO e SISTAC 

verifico que já foi realizada Audiência de Custódia em relação ao réu Alex 

Santana Neves (espelhos anexos). Assim, intime-se a defesa do réu Alex 

para que apresente resposta a acusação e se manifeste acerca do 

aproveitamento da prova já produzida nos autos em relação aos corréus.

Int.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 535532 Nr: 7546-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO 

WENDER MUNIZ DOS SANTOS, ALISON ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 DECISÃOI - Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por GABRIEL MARTINS FERREIRA e ALISON ALVES DE 

ARAUJO (fls. 418/424).II - Instado a se manifestar sobre o pedido o 

Ministério Público o fez pelo indeferimento (fls. 425/428).É O NECESSÁRIO 

RELATO. DECIDO.IV – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, 

trata-se de prisão cautelar como “extrema ratio” da “ultima ratio”. Nos 

termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se 

outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível 
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(CPP, art. 282, § 6º).[...] 15)VIII – Assim, tendo em vista que permanecem 

inalteradas as circunstâncias determinantes da medida que decretou a 

prisão preventiva dos Réus e pela flexibilidade dos prazos processuais, 

INDEFIRO o pedido efetuado pelos réus. Intimem-se. Dê-se ciência ao MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 538749 Nr: 9277-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19.494

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 477422 Nr: 471-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Código: 477422

VISTOS ETC

Ante o endereço da vitima as fls. 110, designo para o dia _______/______ 

de 2018 às ______h______min, a audiência de instrução e julgamento 

para oitiva da vítima, das testemunhas arroladas e o interrogatório do 

acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas, o acusado e sua 

advogada de fls.97, para comparecerem a audiência designada.

 Requisitem-se as testemunhas (policiais militares), junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de MT.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vítima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007974-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO (EXECUTADO)

A. MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007974-92.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: A. MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME, 

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO Vistos. 1. Intime-se o autor para que no 

prazo de 5 dias manifeste-se sobre a certidão negativa do senhor Oficial 

de Justiça. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor 

pessoalmente para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004333-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004333-62.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CRISTIANO APARECIDO 

GASPAR DE MAGALHAES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Trata-se de ação proposta por CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE 

MAGALHÃES, em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Aduz o autor que, na data de 10/05/2018 teve 

seu salário retido pela instituição financeira ora requerida em razão do 

atraso no pagamento das parcelas de um empréstimo que possui. 3. 

Afirma que a requerida deixou de realizar os descontos do empréstimo 

logo após a realização da portabilidade do seu salário para outro banco, 

todavia, não haveria motivos para não debitar as parcelas, vez que o 

crédito salario vai primeiro para a requerida e, posteriormente, é 

transferido para a outra instituição financeira. 4. Assevera que não 

possuía margem consignável para realização de empréstimo a ser 

descontado diretamente no seu salário, que foi compelido por um gerente 

da requerida a realizar o empréstimo, que, na verdade, deveria ter sido 

negado o empréstimo pela instituição financeira já que não possuía 

margem para os descontos. 5. Propôs a presente demanda a fim de que 

em sede de tutela antecipada, seja suspenso os descontos do empréstimo 

no valor de R$ 790,23 (setecentos e noventa reais e vinte e três 

centavos), referente ao contrato 874933776, na conta que possui com a 

requerida, bem como retire o nome dos cadastros de proteção ao crédito 

e, no mérito, a procedência da ação com a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. 6. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não 

conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. 

Vejamos. 9. O autor é servidor público estadual, se aplicando, portanto, a 

norma estadual - Decreto Estadual nº 3.008/2010 -, que disciplina as 

consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, e que revogou os Decretos anteriores, como o de nº 1.306/2008. 

10. O respectivo Decreto tem por objetivo disciplinar o percentual de 

empréstimos que o servidor público deste Estado poderá consignar em 

sua folha de pagamento – registro: tão somente em sua folha de 

pagamento. Isso visa inibir o comprometimento excessivo dos rendimentos 

auferidos pelo contratante, à vista do caráter alimentar da verba 

percebida. 11. Logo, quanto à possibilidade de limitação dos descontos 

que não se operam de forma consignada na remuneração da parte autora, 

entendo não ser possível, porquanto a esses descontos, inviável se torna 

a utilização do Decreto Estadual nº. 3.008/2010 – ou mesmo do Decreto 

Federal nº. 6.386/2008 –, eis que na realidade se trata de CDC, realizados 

pelo próprio consumidor, diretamente em sua conta corrente, muitas das 

vezes nos próprios terminais de autoatendimento, sem a necessidade de 

consulta ou margem consignável. 12. Nesse sentido, confira-se: “O limite 

da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos 

com desconto em conta corrente. (...)” (TJMT, AI nº 114782/2010, 1ª 

Câmara Cível, rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 11/01/2011) 13. 

Portanto, a conclusão que se tem sobre esses descontos é de que são 

modalidades contratuais que não se confundem com a autorização de 

consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, portanto, aos 

limites dispensados pelo Decreto Estadual n.º 3.008/2010. 14. In casu, 

após análise detida dos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial os extratos da conta corrente, verifico que os empréstimos junto 

ao BANCO DO BRASIL foram contratados sem o rigor característico das 

consignações em folha de pagamento, ou seja, diretamente em conta 

corrente – Crédito Direto ao Consumidor – de modo que, amparado pelo 

entendimento retro exposto, não incidem no cálculo para limitação nos 

moldes pretendidos. 15. Desta forma, não pode o Judiciário, 

deliberadamente, equalizar os empréstimos efetuados diretamente pelo 
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correntista em sua conta corrente com base nas regras próprias da 

consignação em folha de pagamento, sob pena de se instalar a 

insegurança jurídica, prejudicando, em consequência, os credores que 

disponibilizaram o crédito. 16. Assim, não havendo nenhum amparo legal 

para que os empréstimos efetuados diretamente em conta corrente sofra 

as mesmas limitações constantes no Decreto Estadual n.º 3.008/2010, 

ausente também nesse ponto a verossimilhança nas alegações da autora, 

requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. 17. Por 

todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 18. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 19. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 20. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 08/11/2018, às 

14h40min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 21. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse 

na autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data designada para a audiência 

– (Art. 334, §5º, CPC). 22. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 23. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

24. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 

98 do CPC. 25. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 26. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002681-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DA SILVA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004242-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME (EXECUTADO)

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

SULENE DE SOUZA BERNARDES (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002687-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO GONCALVES (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: 1004488-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JACOB YUNES (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE BOVINA COMERCIO VAREGISTA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004478-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL MATO GROSSO COMERCIO DE CHUMBOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

ADEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIC CLARO DELMUNTES CALIXTO (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 511 de 517



autos acerca da certidão de citação do requerido (negativa )conforme 

informação do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: 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: 1006471-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (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: 1003431-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, 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: 1004843-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LEITE GONCALVES (EXECUTADO)

MARCO A DA CUNHA - 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005809-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ESGANZELA LTDA - ME (EXECUTADO)

SARA RODRIGUES TENORIO (EXECUTADO)

JOAO ANTONIO ESGANZELA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA FIGUEIREDO ESGANZELA (EXECUTADO)

 

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 negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico que, dando cumprimento ao R. Mandado, me dirigí por duas vezes 

em dias e horários distintos à Chácara Nossa Senhora aparecida, no 

Bairro Parque do Lago, nesta comarca, onde consegui citar apenas a 

Executada SARA RODRIGUES TENÓRIO, a qual recebeu a contrafé que 

lhe oferecí, mas se recusou a exarar seu ciente no mandado, sob 

alegação de que teria que tomar conhecimento dos fatos antes disso. Não 

foi possível proceder a citação dos Executados JOÃO ANTONIO 

SGANZELA e MARIA APARECIDA FIGUEIREDO SGANZELA, uma vez que 

ambos, não foram encontrados na Chácara N. Sa. Aparecida, e nem 

tampouco no seu endereço residêncial, à Rua 25, Quadra 38, Casa 01, do 

Bairro Jardim Eldorado, nesta comarca; não no Jardim Novo Mundo, 

conforme consta do mandado. Certifico ainda que, decorrido o prazo para 

contestação e ou pagamento da dívida, não houve manifestação da 

Executada Sara Rodrigues Tenório, razão pela qual, retornei ao seu 

endereço para proceder penhora em bens da mesma, mas nada encontrei 

que fosse passível de ser penhorado. Em face do exposto, faço a 

devolução do mandado, a fim de que a parte autora possa se manifestar 

no sentido de proceder a indicação de bens dos executado, para 

satisfação da presente ação. O referido é verdade e dou fé. Manoel 

Francisco de Souza. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos 

do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002039-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROSA MACIEL JUNIOR (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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009049-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHOITI IEDA (RÉU)

ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (RÉU)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (RÉU)

 

Certidão Procedo a intimação da parte requerente, para que em 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca da resposta do malote digital juntado aos auto 

NELSON DE OLIVEIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico, eu Oficial de Justiça, em cumprimento ao R. mandado expedido 

pelo Juízo desta Comarca, extraído dos autos supra, dirigi-me Bairro São 

Mateus, lá estando, não foi possível proceder a Citaçao de LOURIVAL 

LOURENÇO DA SILVA, em face de não ter localizado a Quadra 111,Csa 

09, em toda extensão da rua acima descrito, busquei informações com 

varias pessoas a respeito do paradeiro doexecutado todos afirmaram 

desconhecer. Certifico ainda que, não procedei Penhora em bens do 

executado em face de nada ter encontrado para ser Penhorado.. O 
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referido é verdade e dou fé. Admilson Moraes Gonçalves – Oficial de 

Justiça ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300481 Nr: 21141-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS INEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300487 Nr: 21147-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444314 Nr: 9009-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO TREVAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de 

SUPERMERCADO TREVÃO LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383390 Nr: 1000-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E 

EDIFICAÇÕES LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443, Oscar Luis Oliveira - OAB:5588

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência 

do autor, consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339142 Nr: 7253-65.2014.811.0002

 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: AMOBRAS - ATACADISTA DE MÓVEIS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro promovido por Amobrás – 

Atacadista de Móveis Brasil Ltda em desfavor do Banco Bradesco S/A, 

ambas qualificadas nos autos.

2. Em análise à decisão de fls. 67, item 8, denota-se que houve 

determinação de citação da embargada, através do patrono constituído na 

Ação de Busca e Apreensão, em apenso, na pessoa do Dr. Nelson 

Paschoalotto, conforme previsão contida no art. 1050, § 3º do CPC/1973.

3. Todavia, observa-se que a secretaria expediu Carta de Citação à 

embargada mediante o envio de correspondência ao “Banco Bradesco 

S/A na pessoa do patrono Dr. Nelson Paschoalotto”, sem, todavia, 

observar a regra contida no CPC, que estabelece que as comunicações 

dos patronos deverão ser realizadas por meio eletrônico, que no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deve se dar através do Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE.

4. Ante ao exposto, de modo a não causar eventuais futuras nulidades 

processuais, torno sem efeito a certidão de decurso de prazo de fls. 130 

e determino seja citado o embargado, por meio de seu patrono constituído 

nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 331599, Dr. Nelson 

Paschoalotto, OAB-MT- 8.530-A, a fim de que conteste, querendo, os 

termos da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

publicação da presente decisão, sob pena de aplicação dos efeitos da 

revelia (CPC, art. 344).

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 331599 Nr: 328-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DA SILVA IND E COMERCIO DE MOVEIS 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Vistos.

.

1. Considerando que ainda pende sobre estes autos a suspensão 

determinada nos autos de embargos de terceiro, em apenso, aguarde-se o 

julgamento daquele feito.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409223 Nr: 16254-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FRANQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrick de Lima Oliveira 

Moraes - OAB:A.980

 Vistos.

1. Ciente do pedido de fl. 37/38, todavia, conforme se vê no extrato anexo, 

não há restrição judicial sob o gravame do veiculo.

2. Assim, não havendo outras pendências, remetam-se os autos o 

arquivo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274821 Nr: 17829-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHALY PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente dos pedidos de fls. 63, 65 e 70, todavia, conforme se vê no 

extrato anexo, não há restrição judicial sob o gravame do veiculo.

2. Assim, não havendo outras pendências, remetam-se os autos o 

arquivo.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302120 Nr: 22910-18.2012.811.0002

 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: ALEXSANDER DE PAULA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:MT 

10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Em que pese os autos encontrarem-se aptos para julgamento, verifico 

que não fora oportunizado o direito ao contraditório ao autor acerca da 

manifestação do requerido em fls. 252/257-verso.

2. Assim, concedo o prazo de 5 dias para, querendo, manifestar-se.

3. Após, conclusos para julgamento.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273047 Nr: 15221-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY GONÇALINA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que fora nomeado curador especial ao 

executado citado por edital.

2. Os autos foram remetidos ao Ilustre Defensor Público que apresentou 

defesa, conforme se vê às fls. 212/216.

3. Contudo, em se tratando de Ação de Execução, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC.

4. Desta feita, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para 

que adeque o pedido aos moldes consignados.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289373 Nr: 8917-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:OAB/MT 10393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE 

- OAB:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao requerente, 

considerando a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que julgou procedente a presente ação de Exibição de 

Documento, invertendo o ônus da sucumbência.

2. Dessa forma, REVOGO a decisão anterior (fls. 233) e DEFIRO o 

levantamento da importância depositada em Juízo (fls. 226-v), em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

3. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada às 

fls. 236.

4. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 481950 Nr: 3053-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDELCINA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Jussara Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 Vistos.

.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo postulado pelo 

embargado, eis que o mesmo fora intimado para impugnar os termos dos 

embargos, cujo prazo é decadencial sem previsão legal para sua dilação.
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2. Assim, certifique-se a secretaria eventual transcurso de prazo para 

apresentação de impugnação aos embargos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 515937 Nr: 22205-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 Vistos.

.

1. Sobre a impugnação aos embargos, manifeste-se o embargante no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440125 Nr: 6868-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS CLEYTON DA CONCEICAO 

PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 Vistos.

.

1. Melhor analisando o feito, vejo que o requerido apresentou contestação 

espontaneamente às fls. 17/42.

2. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 

impugnar os termos da defesa, e, por corolário, torno sem efeito a certidão 

de decurso de prazo de fls. 85.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275593 Nr: 18908-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429936 Nr: 762-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FÉLIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Manifeste-se o exequente acerca da correspondência retornada aos 

autos, sem a devida citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (CPC, art,. 

485, §1º).

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340148 Nr: 8074-69.2014.811.0002

 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: DOUGLAS ALVES RIGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC.34. Condeno 

o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, 

inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em 

favor do autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.35. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.36. P.I.C. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294125 Nr: 14198-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Manifeste-se o exequente acerca da certidão de decurso de prazo do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (CPC, art,. 

485, §1º).

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409724 Nr: 16480-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça,nos 

endereços informados(Várzea Grande - Cristo Rei , Cuiabá - Santa Amália 

e Cuiabá - Jardim das Américas) retirando a guia de pagamento através do 

site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305648 Nr: 1354-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENEDITA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido (a)) 

a apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004333-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004333-62.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CRISTIANO APARECIDO 

GASPAR DE MAGALHAES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Trata-se de ação proposta por CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE 

MAGALHÃES, em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Aduz o autor que, na data de 10/05/2018 teve 

seu salário retido pela instituição financeira ora requerida em razão do 

atraso no pagamento das parcelas de um empréstimo que possui. 3. 

Afirma que a requerida deixou de realizar os descontos do empréstimo 

logo após a realização da portabilidade do seu salário para outro banco, 

todavia, não haveria motivos para não debitar as parcelas, vez que o 

crédito salario vai primeiro para a requerida e, posteriormente, é 

transferido para a outra instituição financeira. 4. Assevera que não 

possuía margem consignável para realização de empréstimo a ser 

descontado diretamente no seu salário, que foi compelido por um gerente 

da requerida a realizar o empréstimo, que, na verdade, deveria ter sido 

negado o empréstimo pela instituição financeira já que não possuía 

margem para os descontos. 5. Propôs a presente demanda a fim de que 

em sede de tutela antecipada, seja suspenso os descontos do empréstimo 

no valor de R$ 790,23 (setecentos e noventa reais e vinte e três 

centavos), referente ao contrato 874933776, na conta que possui com a 

requerida, bem como retire o nome dos cadastros de proteção ao crédito 

e, no mérito, a procedência da ação com a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. 6. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não 

conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. 

Vejamos. 9. O autor é servidor público estadual, se aplicando, portanto, a 

norma estadual - Decreto Estadual nº 3.008/2010 -, que disciplina as 

consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, e que revogou os Decretos anteriores, como o de nº 1.306/2008. 

10. O respectivo Decreto tem por objetivo disciplinar o percentual de 

empréstimos que o servidor público deste Estado poderá consignar em 

sua folha de pagamento – registro: tão somente em sua folha de 

pagamento. Isso visa inibir o comprometimento excessivo dos rendimentos 

auferidos pelo contratante, à vista do caráter alimentar da verba 

percebida. 11. Logo, quanto à possibilidade de limitação dos descontos 

que não se operam de forma consignada na remuneração da parte autora, 

entendo não ser possível, porquanto a esses descontos, inviável se torna 

a utilização do Decreto Estadual nº. 3.008/2010 – ou mesmo do Decreto 

Federal nº. 6.386/2008 –, eis que na realidade se trata de CDC, realizados 

pelo próprio consumidor, diretamente em sua conta corrente, muitas das 

vezes nos próprios terminais de autoatendimento, sem a necessidade de 

consulta ou margem consignável. 12. Nesse sentido, confira-se: “O limite 

da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos 

com desconto em conta corrente. (...)” (TJMT, AI nº 114782/2010, 1ª 

Câmara Cível, rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 11/01/2011) 13. 

Portanto, a conclusão que se tem sobre esses descontos é de que são 

modalidades contratuais que não se confundem com a autorização de 

consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, portanto, aos 

limites dispensados pelo Decreto Estadual n.º 3.008/2010. 14. In casu, 

após análise detida dos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial os extratos da conta corrente, verifico que os empréstimos junto 

ao BANCO DO BRASIL foram contratados sem o rigor característico das 

consignações em folha de pagamento, ou seja, diretamente em conta 

corrente – Crédito Direto ao Consumidor – de modo que, amparado pelo 

entendimento retro exposto, não incidem no cálculo para limitação nos 

moldes pretendidos. 15. Desta forma, não pode o Judiciário, 

deliberadamente, equalizar os empréstimos efetuados diretamente pelo 

correntista em sua conta corrente com base nas regras próprias da 

consignação em folha de pagamento, sob pena de se instalar a 

insegurança jurídica, prejudicando, em consequência, os credores que 

disponibilizaram o crédito. 16. Assim, não havendo nenhum amparo legal 

para que os empréstimos efetuados diretamente em conta corrente sofra 

as mesmas limitações constantes no Decreto Estadual n.º 3.008/2010, 

ausente também nesse ponto a verossimilhança nas alegações da autora, 

requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. 17. Por 

todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 18. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 19. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 20. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 08/11/2018, às 

14h40min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 21. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse 

na autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data designada para a audiência 

– (Art. 334, §5º, CPC). 22. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 23. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

24. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 

98 do CPC. 25. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 26. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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