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     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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Des. Guiomar Teodoro Borges
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Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O

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

JUNIOR - OAB:13695, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT

 ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois e dezoito, na sala da 

comissão para processamento de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, presente a servidora JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO 

DA SILVA KIDO, Analista Judiciária, matrícula n.º 12.913, nomeada 

Presidente pela Portaria nº 041/2016/DF, de fls. 113, deliberou o seguinte:

 A Defesa da Sindicada requereu a redesignação da audiência marcada 

para o dia 01/10/2018, ante a sua viagem de férias, marcada em data 

anterior a da intimação. Tendo em vista a necessidade da oitiva da 

servidora, redesigno a audiência para o dia 11/10/2018, às 13:30 horas na 

sala da Comissão de Sindicância Administrativa.

 Nada mais, do que para constar, lavrou o presente que vai devidamente 

assinado.

 JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA KIDO

Presidente da Comissão

Decisão

CIA Nº:

0725624-97.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

EUCLIDES DE LIMA

ADVOGADO (S):

DR. NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ (OAB/MT 10.572)

 Vistos, etc.

Trata-se de um pedido de providências protocolado pelo causídico Dr. 

Euclides de Lima em face do Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT cujo teor alega violação ao 

contraditório e a ampla defesa nos autos da Ação Popular n. 

906-43.2009.811.0082 (CÓDIGO 9674).

Narra que foi impedido de exercer uma defesa adequada pelo Chefe da 

Secretaria do Juízo em destaque ante a negativa de concessão de carga, 

sendo possível o ato apenas de forma rápida.

Em resposta, o Gestor Judiciário Josias de Pinho Meyer Junior informa que 

por se tratar de prazo comum às partes, não foi possível conceder a 

carga solicitada pelo advogado, consoante § 2o do artigo 107 do Código 

de Processo Civil. Aduz que mesmo sendo carga de forma rápida no dia 

31/08/2018, houve a devolução do processo apenas na data de 

04/09/2018 após cobrança por contato telefônico. Sustenta que em 

momento algum houve tratamento desigual, tal como não houve nenhum 

recurso ou petição do causídico para devolução de prazo.

 É o relatório. DECIDO.

A instauração do presente Pedido de Providências possui a finalidade 

precípua de averiguação de falta funcional praticada por servidor, sendo 

razoável antes de instaurar a sindicância ou o processo administrativo 

disciplinar a requisição de informações preliminares.

 Compulsando o expediente, verifica-se que o servidor presta os devidos 

esclarecimentos aos fatos por meio de sua manifestação.

 Na data de 22/08/2018 foi proferida decisão na qual houve intimação das 

partes de ambos os polos para manifestação acerca de documentação 

acostada aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Nesse sentido, o 

servidor informa que deu cumprimento à determinação nos moldes do 

artigo 107 do CPC, in verbis:

 “Art. 107. O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem 

procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de 

tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, 

salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado 

constituído terá acesso aos autos;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre 

que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos 

em lei.

§ 1o Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou 

documento próprio.

§ 2o Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os 

autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos 

autos.

§ 3o Na hipótese do § 2o, é lícito ao procurador retirar os autos para 

obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, 

independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo.

§ 4o O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o 

§ 3o se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for 

prorrogado pelo juiz.” (grifo nosso).

Destarte, inexistiu violação ao direito de defesa uma vez que está 

justificada a atuação do Gestor. Ante a pluralidade de partes existentes na 

lide, trata-se de prazo comum, devendo estas ajustar a retirada do 

processo do Juízo antes de efetuar a carga dos autos, motivo pelo qual foi 

dada apenas a carga rápida do feito.

No tocante à permanência dos 06 (seis) meses de carga ao outro 

causídico, deve o fato ser observado pela Secretaria a fim de que 

situações análogas não aconteçam, devendo a irregularidade ser 

constatada com maior celeridade com a respectiva cobrança da 

devolução dos autos nos moldes da CNGCJ/MT.

 Temos ciência do cotidiano de um Gestor Judiciário ao cumprir suas 

funções está sujeito a diversas complexidades ante ao encargo de 

conduzir e ser responsável por uma Secretaria. Destaco que a falta de 

comunicação é causa de muitas celeumas no cotidiano forense, sendo 

que por muitas vezes deve-se priorizar o diálogo a fim de obter a 

cooperação de todos os envolvidos. Dessa forma, compreensível a 

existência de adversidades nesse meio, devendo haver cautela na análise 

dos fatos para entender ambas as partes.

 Deixo de apreciar o pedido de restituição de prazo tendo em vista que tal 

solicitação deve ser feita ao Magistrado da Vara, responsável pela 

condução do processo.

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

eventual falta funcional dentro do poder disciplinar, sendo que não restou 

comprovada irregularidade, desídia, negligência ou má-fé na atuação 

funcional do servidor.

Posto isto, ACOLHO a manifestação apresentada no andamento nº 07 e 

DETERMINO o arquivamento do presente feito .

Cientifique o servidor e o reclamante via e-mail funcional e DJE, 

respectivamente, e após decorrido o prazo recursal arquive-se o 

expediente observadas as formalidades legais.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955534 Nr: 2852-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONCIA FERREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929077 Nr: 48761-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSL, ELAINE DE SOUZA DA SILVA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965196 Nr: 7026-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DO NASCIMENTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:348.297 SP, PATRICIA FREYER - OAB:62325/RS

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

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

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

583,28 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 169,85(cento e 

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

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968339 Nr: 8440-54.2015.811.0041

 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: EVERSON MOREIRA RODRIGUES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009918 Nr: 27548-69.2015.811.0041

 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: LUIZ MAURO 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 LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712162 Nr: 5245-03.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. E. O. S., CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA SCHUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

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

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

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

813,43 (oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$400,00(quatrocentos reais), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152291 Nr: 32678-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DIAS DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153708 Nr: 33328-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENER JUNIOR DA SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153732 Nr: 33350-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BELO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120968 Nr: 19215-94.2016.811.0041

 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: JESUINO JOAQUIM DE ALMEIDA

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

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

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104570 Nr: 12377-38.2016.811.0041

 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: GRACIELE MARQUES RODRIGUES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784285 Nr: 38082-77.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME, 

LUIS HENRIQUE ZERWES, MARCIO VALENTE PEREIRA, MARCELO 

MASSARU TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:17803

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

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

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

3.943,80 (três mil e novecentos e quarenta e três reais e oitenta 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.971,90(um mil e novecentos e 

setenta e um reais e noventa centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$1.971,90(um mil e novecentos e setenta e um reais e noventa 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834317 Nr: 39672-55.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:17.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, RICARDO JOSÉ DA 

SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794188 Nr: 497-54.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA WUDARSKI

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:19.937, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, Marcelo Augusto de Souza - OAB:196847/SP

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786744 Nr: 40652-36.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA APARECIDA BERTOLLO

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

INVESTIMENTO S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762717 Nr: 15261-79.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - AYMORÉ 

FINANCIMANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998825 Nr: 22963-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBSON CRUZ DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818767 Nr: 25087-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, AVANIL MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA OLIVEIRA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10.427, MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885665 Nr: 20274-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOAO DE SOUZA JUNIOR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

567,63 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 154,20(cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023841 Nr: 33817-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA DE JESUS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036937 Nr: 40037-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ELOY PEREIRA DA SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936702 Nr: 52945-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UELINGTON DA SILVA BARBOSA 

- OAB:20754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

717,76 (setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 304,33(trezentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946615 Nr: 58396-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CARVALHO ARRUDA CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,73(cento e trinta 

e sete reais e setenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713516 Nr: 7988-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS

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

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

OAB:12.918/MT

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

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 146,78(cento e 

quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774759 Nr: 27985-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESTER CAMPOS GONZAGA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

569,04 (quinhentos e sesseta e nove reais e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 155,61(cento e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796130 Nr: 2472-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA MARIA DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390086 Nr: 25501-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TIGRE DOS SANTOS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

1.228,14 (um mil e duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), a 

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

forma separada, sendo R$584,57 (quinhentos e oitenta e quatro reais e 

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

R$614,07(seiscentos e quatorze reais e sete centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364050 Nr: 1492-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa e 

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

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792606 Nr: 46701-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JULIO FELISMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - OAB:15347/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013430 Nr: 29003-69.2015.811.0041

 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: EDILENE GARCIA COIMBRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908649 Nr: 35943-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ DE ARRUDA FIALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 
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e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

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

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

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

613,96 (seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 200,53(duzentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1334282 Nr: 16508-85.2018.811.0041

 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: ROBERTO MARTINS FERNANDES, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROBERTO MARTINS 

FERNANDES, por dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. (Processo nº 2997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1334143 Nr: 16469-88.2018.811.0041

 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: ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES, 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, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - 

OAB:8.428/MT

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

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROSANA DE 

ARRUDA PRAXEDES, por dependência aos autos da falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – 

Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1333705 Nr: 16391-94.2018.811.0041

 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: ROGÉRIO AMÂNCIO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, NAIRA DA ROCHA FREITAS - OAB:5202/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 17.735,03 (fl. 05), atualizado até 27.03.2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 
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indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331412 Nr: 15900-87.2018.811.0041

 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: MARAVILHA INDUSTRIA E COM. DE RAÇÕES LTDA, 

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 

JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:10.819-E

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1316418 Nr: 12294-51.2018.811.0041

 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: CELSO PIZANESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.520

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

OAB:9.229/MT, ALINE BARINI NESPOLI - OAB:9229

 Visto.

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

efeitos (fls. 11/19).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CELSO PIZANESCHI, 

por dependência aos autos da falência de COTTON KING LTDA (Processo 

nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031802-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURICEA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA SILVA (RÉU)

CEZAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS (RÉU)

FRANCILIO ANTONIO DE MOURA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

CIÊNCIA DE QUE FOI EXPEDIDO EDITAL DE CITAÇÃO E DEVEM 

PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 257, 

PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO COMPROVANTE DA 

PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 usque 1220 CNGC). 

Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Amanda Meira Florentino Gestora 

Judiciária em substituição

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028265-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO(A))

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VALADARES SILVA (RÉU)

ACY FRANCISCO SILVA (RÉU)

NEWTON FRANCO DE GODOY (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028265-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELMO PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: KATIA VALADARES SILVA, ACY 

FRANCISCO SILVA, NEWTON FRANCO DE GODOY Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por ELMO 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra KATIA VALADARES 

SILVA, visando à proteção possessória dos lotes 07, 08, 09, 10, 14, 15, 

16, 17, 18 e 19 localizados na Quadra 01-B, Rua C-1, loteamento Parque 

Eldorado, nesta comarca. Inicialmente, a presente ação foi distribuída 

perante o d. Juízo da Nona Vara Cível da Comarca desta Capital/MT, que 

declinou a competência em favor desta Vara Especializada, conforme se 

denota da decisão de id. 15014969. A ré Kátia Valadares Silva 

manifestou-se no id. 15027006, afirmando que em 17/06/2018 ajuizou 

ação de usucapião c/c interdito proibitório e pedido de tutela antecipada 

contra a parte autora, nº 1026691-98.2018, em trâmite perante o d. Juízo 

da Quarta Vara Cível desta Comarca da Capital/MT, requerendo, assim, a 

parte ré pugnou pelo declínio da competência em favor daquele Juízo. 

Vindos os autos conclusos, este juízo determinou que a parte autora 

promovesse a emenda da inicial para regularizar sua representação, 

corrigir o valor da causa, delimitar a área em litígio e comprovar o exercício 

da posse. Sobreveio emenda à inicial da autora no id. 15828283, 

pugnando pelo recebimento da inicial, aduzindo que a empresa esta 

representada por seu sócio-administrador, majorando o valor atribuído à 

causa, indicando a área em litígio através de mapas, no entanto, alega que 

o exercício da posse se comprova através da aquisição da propriedade. 

Contudo, 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, acolho a emenda da 

inicial e, ainda 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 31/10/2018 às 13h30min. 3. 

CITEM-SE os réus para contestarem 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-OS para comparecerem à 

audiência de justificação na data designada, esclarecendo que poderão 

intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. 4. Expeça-se e 

certifique-se o necessário. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1011259-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUCILENE CORREA DE MIRANDA (RÉU)

ALUIZIO FORTUNATO SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

DAVI PIRES DE JESUS (TESTEMUNHA)

LUCIANE GARRIDO JUSTINO PINTO (TESTEMUNHA)

JOACIL NASCIMENTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

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

seguinte decisão: Vistos. 1. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias ao d. 

advogado dos réus para juntada dos comprovantes hábeis a justificar a 

ausência das suas testemunhas. 2. Redesigno a audiência de instrução 

para o dia 14/11/2018 às 17h00min. 3. As testemunhas presentes saem 

intimadas para o ato.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001946-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação para participação no Workshop da Equalização da Força de 

Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado entre os dias 04 a 09 de 

Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, REDESIGNO a audiência 

de instrução para o dia 01/11/2018 às 16h30min. Cuiabá, 24 de agosto de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 385600 Nr: 21623-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA BOA ESPERANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA, MARCOS JOSÉ 

MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, LELIO COELHO - OAB:2070-A/MT, MARCELO 

COELHO - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERENTE PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031146-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS (AUTOR(A))

SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KTERINI OTAVIA DE FREITAS PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VULGO JAPONES (RÉU)

MARCIO ANTONIO DA SILVA (RÉU)

VULGO ALMIRZINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ AUTOR(A): KTERINI OTAVIA DE 

FREITAS PAES DE BARROS, ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS RÉU: 

VULGO JAPONES, MARCIO ANTONIO DA SILVA, VULGO ALMIRZINHO 

Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar 

proposta por ANTÔNIO CARLOS PAES DE BARROS e KTERINI OTAVIA DE 

FREITAS PAES DE BARROS, contra “ALMIRZINHO”, “JAPONÊS” e MARCIO 

ANTÔNIO DA SILVA, tendo por objeto os lotes 15, 16 e 73 do Loteamento 

Quintas do Bandeira I, Cuiabá-MT. Afirmam os autores que, adquiriram o 

imóvel em objeto da lide no ano de 1998, e que passaram a exercer a 

posse sobre o imóvel, com pequenas roças, pomares e um pequeno pasto 

para criação de animais. Aduzira que em meados de 2015, o filho do casal 

precisou de tratamento médico especializado, tendo que se afastar da 

propriedade, e somente em meados de 2017 retornou a propriedade e 

encontrou a chácara invadida. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

15420563; 15420565; 15420573; 15420580; 15420587; 15420565; 

15420795; 15420804; 15420807; 15420810; 15420815; 15420819; 

15420821; 15420828; 15420831; 15421198; No id. 15422784, o juízo da 

11ª vara cível declinou a competência para esta vara especializada. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A legislação Civil Brasileira 

(art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença 

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

dos atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida 

mantença,  necessár io  se  faz  a  demons t ração  dos 

requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido 

de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, 

encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 561 do 

Código Civil, assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

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

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. 

(destaquei). No entanto, para concessão de medida liminar, e adoção do 

rito especial das ações possessórias há a necessidade que a posse 

tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o artigo 

558 do CPC: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de 

reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a 

ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado 

na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, 

será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter 

possessório. (grifo nosso) No caso dos autos, a parte autora admite em 

sua inicial que o esbulho ocorreu e meados do ano de 2016, ou seja, 

quase dois anos antes da propositura da presente demanda, o que impede 

a concessão de liminar. Não é o caso de designação de audiência de 

justificação, pois esta se faz necessária para análise da liminar, nos 

termos do artigo 562 do CPC, o que não se aplica ao caso, por tratar-se de 

posse velha, em que há expressa proibição de concessão de liminar. 

Desta feita, ante o lapso temporal decorrido entre o suposto esbulho, e a 

propositura da ação, nos termos do artigo 558 do CPC, e não havendo 

pedido de antecipação de tutela, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado 

pelo pelos autores sobre objeto os lotes 15, 16 e 73 do Loteamento 

Quintas do Bandeira I, Cuiabá-MT. Determino ainda: 1- INTIMO, neste ato, 

via DJE, a parte autora, da presente decisão. 2- CITEM-SE os réus para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela 

parte autora, se não contestados, bem como da presente decisão. 3- 

DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se. 4- 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014418-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALETINA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13896784 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 12906424 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014487-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAM (AUTOR(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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13891417 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007549-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA SCHNEIDER (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13344240 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008236-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOACIL RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13371243 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

WAGNER JADYR DA 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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13892664 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013388-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAITANO DIAS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13894378 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013394-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUAN FELLIPE MINEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13896837 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003718-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037511-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES (ADVOGADO(A))

CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA RUIZ MARTINS (RÉU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (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 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005743-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARIA DO ROSARIO PASSOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (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 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032780-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

SINDICATO DOS LEILOEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

ERIK MOREIRA MAMÉDIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032780-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A, ERIK MOREIRA MAMÉDIO, SINDICATO DOS LEILOEIROS 

NO ESTADO DE SAO PAULO Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1032357-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO (ADVOGADO(A))

URBANO DE PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DANIEL DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032357-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: URBANO DE PAIVA REQUERIDO: GREMIO DANIEL DE 

QUEIROZ Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034192-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RONDON OURIVES (ADVOGADO(A))

MANOEL DE OLIVEIRA LEME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034192-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL DE OLIVEIRA LEME RÉU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA 

- ME Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034654-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (AUTOR(A))

SARA IUNG (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034654-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIRO NEREU MACHADO, SARA IUNG RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos etc. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, "a última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031486-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031486-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PAULO 

CESAR ROCHA DE SOUSA Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023688-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GILDETE DE SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023688-09.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILDETE DE SOUZA E SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15711388). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 15711388), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 4517335), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034899-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034899-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas processuais (custa judiciais e taxa judiciária) 

necessárias para o ajuizamento da ação. Todavia, não juntou aos autos 

qualquer documento que comprove a sua situação de necessitada. Diante 

do crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para o seu deferimento, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 
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LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora 

poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Não 

obstante a isso, emende a parte autora a sua petição inicial, carreando 

aos autos seus holerites do período de agosto de 2011 a setembro de 

2017, que comprovem os descontos das 72 (setenta e duas) prestações 

do contrato de crédito consignado que celebrou com a parte ré, ao passo 

que o documento de id 15912873 - pág. 01, informa claramente ter sido 

possível descontar parcialmente apenas 02 (duas) prestações, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(NCPC, 330, III). Decorrido os prazos acima alinhados, certifique-se e 

concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021989-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021989-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Da análise dos autos, infere-se que, no 

momento do ajuizamento da ação, o autor contava com 17 anos, sendo 

relativamente incapaz, nos termos do artigo 4º, inciso I, do Código Civil. 

Contudo, no curso do processo, o autor completou 18 anos, deixando de 

ser relativamente incapaz, e adquirindo, em tese, aptidão para a prática de 

todos os atos da vida civil, aplicando-se o disposto no artigo 5º. do Código 

Civil, não cabendo, assim, a manutenção da representação processual. O 

atual art. 76 do CPC/15 estabelece que: “Verificada a incapacidade 

processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado 

o vício.” Assim sendo, determino a regularização da representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, na 

forma preconizada pelo § 1º do aludido dispositivo legal. Após, façam-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Às providencias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034843-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ JEVINSKI (AUTOR(A))

PEDRO LUIZ JEVINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034843-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO LUIZ JEVINSKI RÉU: COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE 

LTDA - EPP Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça, a fim de não pagar as custas processuais 

(custas e taxa) necessárias para o ajuizamento da ação. Todavia, não 

juntou aos autos documento que comprove a situação de necessitada. 

Diante do crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para o seu deferimento, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que a parte 

autora poderá, ainda, proceder o recolhimento das custas processuais. 

Decorrido o prazo acima alinhado, certifique-se e concluso. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034305-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DORILEO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034305-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO DORILEO EXECUTADO: CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035269-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACIEL ROSA - EPP (REQUERENTE)

LUCINEIA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA (ADVOGADO(A))

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035269-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIANO MACIEL ROSA - EPP REQUERIDO: SONIMED 

SERVICOS MEDICOS SS LTDA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

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

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

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente como mandado, após, atingido a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035189-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

KAREN AMARAL MAKRAKIS (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035189-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME RÉU: CMM CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA EIRELI - EPP Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033907-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS CARLOS CORDEIRO (RÉU)

VITORIA CARLOS ARAGAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033907-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO GONCALVES LIMA RÉU: ANTONIO MARCOS CARLOS 

CORDEIRO, VITORIA CARLOS ARAGAO Vistos etc. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733921 Nr: 30186-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRA DE 

MOURA NOGUEIRA, para devolução dos autos nº 

30186-17.2011.811.0041, Protocolo 733921, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 366032 Nr: 4633-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VITÓRIA E CAMPOS DUARTE RIBEIRO MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 431880 Nr: 11973-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. B. S., JOSÉ BESERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gil Lopes - 

OAB:6.771/MT, ALEXANDRE GIL LOPES - OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866877 Nr: 7081-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CAIRU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DE JESUS SILVA - 

OAB:2518/RO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SONIA MARIA 

HOFMAN, para devolução dos autos nº 7081-06.2014.811.0041, Protocolo 

866877, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335194 Nr: 5892-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORINI & MORINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023436-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

VALDELICI PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023436-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDELICI PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos e 

etc. Trata-se de Ação Anulatória de Termo de Compromisso e Confissão 

de Dívida com Pedido Liminar proposta por VALDELICI PINTO DE MIRANDA 

em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS, ambos 

qualificados nos autos. A autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita e para tanto juntou nos autos a sua declaração de imposto 

de renda, onde informa que é proprietária da empresa GILEADE 

REFEIÇÕES, cujo a atividade econômica principal é o fornecimento de 

alimentos preparados preponderantemente para empresas. O artigo 98 do 

Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 
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natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações da autora, pelo documento trazido aos autos, foi verificado que 

a mesma é proprietária de empresa não juntando aos autos documentos 

do seu faturamento/lucro como empresária, o que inviabiliza a análise da 

necessidade do benefício pleiteado. Assim sendo, com norte no que 

dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que 

a autora proceda com o recolhimento das custas processuais devidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 

102 do CPC. Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009827-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CORREA MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (REQUERIDO)

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009827-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANA PAULA CORREA MARINHO REQUERIDO: MAXIMUS DIGITAL 

FOMENTO MERCANTIL LTDA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI Vistos e 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por ANA PAULA CORREA MARINHO em desfavor de 

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA e INVESTIMENTOS 

ALCATEIA EIRELI, ambos qualificados nos autos. A autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, caso 

contrário, requer o recolhimento das custas ao final do processo ou o 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes nos termos do 

art. 98, § 6º do CPC e para tanto juntou nos autos a manifestação (id. 

13434585 e 13434652). O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a 

seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua 

em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 

Em que pese se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo 

aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar 

os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 
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RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Vale ressaltar que a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em 

seu artigo 456, exige que seja comprovada a impossibilidade da parte em 

arcar com as custas processuais no momento exigível, in verbis: A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível (grifo 

nosso). Pois bem, no presente caso, embora a parte autora tenha 

apresentado nos autos o extrato (id. 13434610), o documento não possui 

o condão de atestar a situação de necessidade. Ademais, narra a autora 

na exordial que efetuou um depósito/investimento de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) junto as pessoas jurídicas/empresas demandadas, o 

que não permite o enquadramento da parte no conceito de pessoa 

hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 2o 

indefiro a gratuidade de justiça, bem como o parcelamento ou o 

recolhimento das custas ao final do processo pleiteada, ao que determino 

que os autores procedam com o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, na forma do que estabelece o parágrafo 

único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001715-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO VIEIRA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.08.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11526490, 11526500, 11526517. Devidamente citada 

(id. 11589658), a parte ré apresentou contestação e documentos fora do 

prazo legal. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

13922741, alegando a intempestividade da contestação apresentada. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 12934077. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13922845. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

14404526. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Primeiramente em razão 

da intempestividade da contestação apresentada, declaro a revelia. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência Samu 

(id. 11526517), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, a 

Certidão de Ocorrência do SAMU possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

12934041). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.08.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12934077), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

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

data do acidente (06.08.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032882-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VITORIO (EXEQUENTE)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032882-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIR VITORIO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos informando o 

cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a sua 

concordância com o valor do depositado, requerendo o seu levantamento 

(id. 15735690). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a 

obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, 

do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15735690), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 10419251), devendo ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007347-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NELCI DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007347-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELCI DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS PJE – 1007347-34.2018.8.11.0041 Sentença. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NELCI DE SOUZA 

move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.11.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 12375614, 12375619, 12375627. 

Devidamente citada (id. 12395164), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13320457, 13320463, 13320469, 13320475, 13320478, 

13320479, 13320483, 13320485), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia da Inicial 

- Ausência de Documentos Indispensáveis à Propositura da Ação; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV- Comprovante de residência 

em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 13946631. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 13353581. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 14015224. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. Assevera a parte demandada que “[...] 

EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que fora juntada carteira de trabalho que é um 

documento válido a propositura da ação, sendo a mesma acostada no id. 

12375614. Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do demandante foram informados na exordial de id. 

12375604. Portanto, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão à parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

12375627. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 12375619), a fim de comprovar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 13353581). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10791700), a qual afirma 
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que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a. [ ] disfunções apenas temporárias b. [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão TORNOZELO ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos tornozelos 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25%, 

perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - TORNOZELO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 

*75% sobre R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NELCI DE SOUZA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), 

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

acidente (06.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015287-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (EXEQUENTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015287-21.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILSON BHERING EXECUTADO: ITAU SEGUROS S/A Vistos etc. A parte 

devedora compareceu aos autos informando o cumprimento da 

condenação. A parte credora manifestou a sua concordância com o valor 

do depositado, requerendo o seu levantamento (id. 15580996). É o 

relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 15580996), o 

qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a procuração 

de (id. 1985225), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (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))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007055-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 15594129). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 15594129), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 5475125), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 
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levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006030-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR DE MELO SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006030-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADIMAR DE MELO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADIMAR DE MELO SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.01.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 1249060, 1249061, 1249062, 1249066, 1249068, 

1249072, 1249073, 1249076, 1249077. Devidamente citada (id. 

12214642), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

12901623, 12901626, 12901630, 12901634, 12901635, 12901636, 

12901638, 12901639), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

13856354. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

13349433. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13856251. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

14034397. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão à parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

1249062. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 
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prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 1249061), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 13349433). No que tange a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora (id. 13856354), verifico que a mesma não 

merece guarida, vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 19.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10791700), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 
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(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADIMAR DE MELO 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

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

(19.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021757-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DA SILVA (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))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021757-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANESSA GOMES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15594307). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 15594307), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 9006819), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021272-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA SERAFIM SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15594314). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15594314), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 9779753), devendo ser observado o disposto no art. 

1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026535-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALDAIR MACHADO MARTINS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026535-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDAIR MACHADO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALDAIR MACHADO MARTINS move 

em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, 

em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.10.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 96177991, 96177992, 96177994, 96177995, 

96177996. Devidamente citada (id. 9690601), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 10959336, 10959349, 10959363, 

10959493, 10959507, 10959535, 10959542), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; III- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência; IV- Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros; V- Comprovante de Residência Não Apresentado – 

Requisito para Fixação de Foro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e Desenvolvimento Regular do Processo. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 11501942. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 10844384. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13137565. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13339417. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão à parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 9617995. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o 

autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar 

continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial está 

devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, assim 

a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO – 

REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 
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automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9617995), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 10844384). No que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora (id. 11501942), verifico que a mesma 

não merece guarida, vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pois bem! Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10791700), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 
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cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA FACIAL 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo lesão de 

estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= 

R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 

3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ALDAIR MACHADO MARTINS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

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

acidente (01.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Sentença 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))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030743-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADRIANO DE SOUZA MATOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15594322). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 15594322), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 10109470), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021986-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MILTON DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021986-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON DE SOUZA SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MILTON DE SOUZA SOBRINHO move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.03.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9038162, 9038153, 9038149, 9038139. Devidamente 

citada (id. 9167669), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

10168678, 10168683, 10168689, 10168690, 10168689, 10168700, 

10168715, 10168708, 10168712), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II - Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguros; III – Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse 

de Agir; IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral; V – 

Inépcia – Fatos Narrados não Decorrem Logicamente a Conclusão dos 

Fatos; VI – Ausência de Pedido Especifico Quanto ao Reembolso de 

Despesas Médicas. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10436772. Nomeado perito judicial para realização da 
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perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 10436798. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11466499. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 1150732. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 9038149, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto 

porque, conforme se denota do id. 9038149, a requerida juntou aos autos 

o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou 

decidido, no plano da ação judicial, que uma das partes não tem 

juridicamente razão, considera-se que esta parte deu causa à demanda, 

dando causa, por conseguinte, a todos os custos inerentes a esta 

demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre a conduta do 

sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de 

suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, dentre os 

quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, 

uma relação de causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. 

Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada 

verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os 

parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 

85, aliás, trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da 

seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO DECORREM LOGICAMENTE A 

CONCLUSÃO DOS FATOS. Em nada interfere no deslinde processual a 

contradição apontada na inicial, isto porque os demais documentos 

juntados aos autos confirmam o acidente na data de 13.03.2017. Dessa 

forma, Rejeito a preliminar. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECIFICO QUANTO 

AO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. Pois bem, não há que se falar 

em reembolso de despesas médicas “DAMS”, isto porque em sua peça 

inicial, a autora em nenhum momento se refere ao ressarcimento das 

despesas médicas, usando os comprovantes apenas como documentos 

comprobatórios do referido acidente. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9038153), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10436798). Ao que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 13.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 
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Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10436798), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

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

data do acidente (17.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014456-36.2017.8.11.0041

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

DONIZETI APARECIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014456-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DONIZETI APARECIDO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DONIZETI APARECIDO FERREIRA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.03.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 6850074, 6850055. Devidamente citada (id. 

8319655), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9508845, 

9508848), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II - 

Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora não apresentou impugnação à contestação, conforme se 

denota do id. 10655426. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 10053478. A parte 

autora não manifestou-se acerca do laudo pericial. Conforme atesta 

certidão de id. 12223494. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 10882878. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 8075655, a 

parte autora juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa 

forma, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 6850074), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10053478). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 
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de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10053478), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

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

acidente (17.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016127-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELIEZER DE MORAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016127-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIEZER DE MORAIS VIEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIEZER DE MORAIS 
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VIEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

04.04.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 67320430, 7320436, 7320446, 7320454, 

7320460, 7320465, 7320477, 7320483,, 7320488, 7320495, 7320512, 

7320524, 7320530, 7320537, 7320547, 7320557. Devidamente citada (id. 

8317713), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9341265), 

arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; 

III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; III – Ausência de Laudo 

do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação, conforme se denota do id. 106662443. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10162669. A parte autora não manifestou-se acerca do 

laudo pericial, conforme atesta certidão de id. 12236556. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10858631. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA PARA SEGURADORA LÍDER 

NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 7842608, a parte autora 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, 

Rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 7842608, a parte autora juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, 

estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária na via 

administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

7320454, 7320465, 7320460), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

10162669. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 
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de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10162669), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ESTRUTURA CRANIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

estrutura crânio facial terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: 

R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

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

(04.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025420-88.2017.8.11.0041
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I. D. M. T. D. (AUTOR(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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ITALO DE MORAES TEIXEIRA DOURADO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ITALO DE MORAES 

TEIXEIRA DOURADO neste ato representado por sua genitora SOIANE DE 

MORAES TEIXEIRA move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 26.03.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

9483924, 9483929, 9483933, 9483944, 9483947. Devidamente citada (id. 

9615515), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11140382, 11140386), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 11777536. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 10839250. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13382086. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial requerendo o esclarecimento do 

perito sobre como formou seu convencimento acerca nexo de causalidade 

entre o sinistro e a lesão permanente do autor, em razão da ausência de 

Boletim de Ocorrência nos autos, id. 13361298. O Ministério Público 

pugnou pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais, 

ressaltando que o valor da condenação deverá ser depositado em conta 

única até posterior deliberação deste juízo (id. 14203516). É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão à parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

9617995. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à 

regulação administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e 

contém todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida 

não merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Atendimento e 

Histórico Clínico (id. 9483944), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 10839250). No que tange ao questionamento da Seguradora ré 

acerca da comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão 

permanente da parte autora, aduzindo que não há Boletim de Ocorrência 

lavrado por autoridade policial juntado no feito, insta ressaltar que o B.O. 

não é documento indispensável para a comprovação do nexo de 

causalidade. Isso porque a Lei 6.194/74 não determina a obrigatoriedade 

da juntada do referido documento. Ademais os documentos acostados 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar o nexo causal (id. 

9483944), inclusive o laudo pericial de id. 10839250. “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do boletim de 

ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Se nos autos 

existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, torna-se despicienda a sua juntada. 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”. (TJ-MS - 

APL: 08016205920148120019 MS 0801620-59.2014.8.12.0019, Relator: 

Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/09/2018, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018). (Grifo nosso) Pois bem! 
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Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10839250), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 
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indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= 

R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ITALO DE MORAES TEIXEIRA DOURADO neste ato representado por sua 

genitora SOIANE DE MORAES TEIXEIRA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

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

data do acidente (26.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017309-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SILVA DOS REIS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017309-18.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIMUNDO SILVA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAIMUNDO SILVA DOS REIS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.03.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 7990777, 7990816. Devidamente citada (id. 8327560), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9369491), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo; II – 

Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; III – Ausência de Laudo do IML. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora não apresentou impugnação à contestação, 

conforme se denota do id. 10646481. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10074621. A parte autora não manifestou-se acerca do laudo pericial, 

conforme atesta certidão de id. 12240871. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10824038. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA PARA SEGURADORA LÍDER 

NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 8216722, a parte autora 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, 

Rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 8216722, a parte autora juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, 

estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária na via 

administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

7990734), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 39 de 421



já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10074574). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.03.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10074621), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 
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dos membros inferiores terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

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

(26.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025843-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NORIVAL DE OLIVEIRA GAMA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025843-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NORIVAL DE OLIVEIRA GAMA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NORIVAL DE OLIVEIRA GAMA 

JUNIOR move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 9542383, 9542388, 9542397, 9542414. 

Devidamente citada (id. 9626234), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (fls. 11107553, 10852945, 10852958, 10852964 e 10852975), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11770983. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 10789825. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13177966. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13344528. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Conforme denota-se dos 

autos, a parte autora juntou requerimento de pedido administrativo ao id. 

9542388, ao que REFUTO tal preliminar. Superadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência do SAMU (id. 9542414), a fim 

de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10789825). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 
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reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10789825), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO E FACE (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% LEVE FACE 10% 

RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu 

do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo 

conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação 

da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º 

incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda do membro inferior direito terá a vítima direito 

a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Já para perda da face, 

como é a hipótese dos autos, o percentual é de 10% (residual). Ao 

aplicarmos o percentual de 10% (art. 3º, § 1º, II da Lei 6.194/74) sobre o 

percentual estabelecido na tabela incluída pela Lei n. 11.945/2009 (100%), 

alcançamos o percentual final de 10%, sobre o qual deve incidir o cálculo 

da indenização, que deve sempre respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 
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9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 - 

PERDA DA FACE: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre 

R$ 13.500,00= R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 LESÃO 1 + LESÃO 2 = 

TOTAL = R$ 3.712,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.C Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000234-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

WESLEN COSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000234-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEN COSTA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLEN COSTA DE ARRUDA move 

em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, 

em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.09.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11295011, 11295014, 11295017, 11295018, 

11295020. Devidamente citada (id. 11786346), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 12624891), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Comprovação da Entrega da Documentação; III- Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; IV- Da Ausência do Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 12977119. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 12360552. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 13153234. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

11295018. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção 

do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da 

indenização securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em 

juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto 

no referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante 

realização da competente perícia médica, objeto da dilação probatória 

solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de 

laudo do IML. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 
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11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (id. 

11295014), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 12360552). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 17.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10839250), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 
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funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLEN COSTA DE 

ARRUDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

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

(17.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026398-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELOI DA COSTA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ELOI DA COSTA LEITE move em desfavor de 

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.07.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 9594949. Devidamente citada (id. 9691683), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11153883), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade 

de Realização de Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

11174294. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

10809322. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

11759065. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

9594949. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 
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Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (id. 

9594949), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (ids. 10809322). Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 11.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10809322), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

TORÁCICA MÃO ESQUERDA (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 
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na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão ESTRUTURA TORÁCICA 10% RESIDUAL MÃO 

ESQUERDA 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão de estrutura torácica terá a vítima direito a 

100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos terá a vítima direito a 

70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA 

TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 

13.500,00= R$ 1.350,00 TOTAL= R$ 1.350,00 - MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00= R$ 

2.362,50,00 TOTAL= R$ 2.362,50 LESÃO 1+LESÃO 2 = R$ 3.712,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

ELOI DA COSTA LEITE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta 

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

data do acidente (11.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024640-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024640-51.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDIVINO DE CAMPOS SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. VALDEVINO DE 

CAMPOS SOUZA ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada dos 

documentos ids. 9372277, 9372296, 9372307, 9372317, 9372354, 

9372377, 9372405, 9372416. No id. 9452771, foi deferida a gratuidade da 

justiça ao autor e determinada a citação da ré. Devidamente citada, a ré 

apresentou contestação ids. 10669238, 10669240. A perícia foi designada 

para o dia 27.10.2017, às 08h30min, a qual não foi realizada pela ausência 

da parte autora (id. 10506769). Intimado para manifestar acerca do não 

comparecimento á pericia, a parte autora requereu a desistência da 

presente ação, informando não ter mais interesse no prosseguimento do 

feito (id. 11040096). Instada a manifestar sobre o pedido, a parte ré 

compareceu aos autos informando a sua discordância ao pedido de 

desistência formulado pela autora, aduzindo que a ausência injustificada 

da parte autora a perícia designada, bem como o pedido de desistência, é 

mera tentativa do autor de se eximir-se da prova pericial imparcial. Ao que 

requer a designação de audiência de instrução e julgamento para 

esclarecimento narrados pelo autor na exordial. Os autos vieram 

conclusos para análise. É o relatório. Decido. Pois bem, inicialmente, no 

que diz respeito a desistência da ação, deixo de homologa-la, diante da 

discordância da parte ré em razão do disposto no artigo 485, §4º, do CPC, 

bem como as disposições da Lei Processual Civil, Doutrina e 

Jurisprudência de que o demandado possui o direito ao julgamento de 

mérito da questão posta em juízo tanto quanto o autor. No caso a 

discordância da ré não diz respeito unicamente ao direito de percepção de 

honorários advocatícios, mas sim ao seu efetivo direito de obter o 

julgamento da pretensão deduzida contra ela, fato que impõe o 

prosseguimento do feito com a análise do seu mérito no estado em que se 

encontra. Com essas considerações, passo a julgar esse feito. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por VALDEVINO DE 

CAMPOS SOUZA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, em que o autor alega ter sido vítima de acidente automobilístico 

ocorrido em 12/03/2016 e, por esta via, pretende a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente. Para fins de julgamento da ação de 

cobrança de seguro obrigatório, deve o juízo respeitar a tabela de 

graduação do valor da indenização de acordo com a lesão sofrida pela 

vítima. Portanto, para a apuração e comprovação de que o autor se tornou 

invalido em razão do acidente de transito, necessário a realização do 

exame pericial. Tanto que o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

(Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta dos autos que foi agendada data para 

a realização da perícia no autor, a fim de identificar a alegada invalidez 

permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente de 

acidente de trânsito. Contudo, o autor, embora tenha sido intimado com 

antecedência, se fez ausente injustificadamente nos atos. Sem a 

realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há 

prova de que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade 

permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dito isto, a 

improcedência do pedido se impõe, eis que o autor deixou de comprovar o 
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fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do 

CPC. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO 

INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU 

DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – 

AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus 

de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil.” (TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015. Negritei) E o Tribunal 

de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de 

veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de incapacidade 

permanente. Não comparecimento à perícia médica designada. Ação 

julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos 

anteriores. Pretensão ao reconhecimento da incapacidade com base nos 

laudos elaborados pelo IML trazidos com a petição inicial. Ausência de 

graduação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que 

não comparece à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do 

grau da incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, 

do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 

0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2013) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por VALDEVINO DE CAMPOS SOUZA em 

face de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Custas pelo autor, 

bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027824-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ CLAUDIO DO 

NASCIMENTO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 19.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 9746274, 

9746280, 9746276, 9746283, 9746287, 9746288, 9746292. Devidamente 

citada (id. 9817194), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

10900558), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Anterior; III – Da 

Não Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11160630. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 10864488. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 12281634. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 12425499. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. 

A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 9746292, a parte autora juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. Pois bem, a preliminar suscitada não 

merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 9746292, a 

parte autora juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa 

forma, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9746288), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10864488). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
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estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10864488), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 100% COMPLETO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, total (100%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 100%, perfazendo o total de 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 
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detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *100% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 9.450,00 Total: R$ 9.450,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007756-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ROSA (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007756-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO ROSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ FERNANDO 

ROSA move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 19.12.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 12432615, 

12432621, 12432633, 12432649, 12432695, 12432731, 12432740, 

12432753. Devidamente citada (id. 12489181), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 13154380, 13154383, 13154386, 

13154392, 13154395, 13154397, 13154399, 13154403), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV- Comprovante de Residência 

em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 13366552. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 13348068. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial, id. 14427936. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 14414413. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou 

a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

12432753. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (id. 12432731, 12432740), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 13348068). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13348068), a qual afirma 
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que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): 4° DEDO DO PÉ 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

4° DEDO DO PÉ ESQUERDO 100% COMPLETO Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos do pé terá a vítima 

direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, completa (100%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 4° DEDO 

DO PÉ ESQUERDO: *10% sobre R$ 13.500,00= R$ 1.350,00 *100% sobre 

R$ 1.350,00= R$ 1.350,00 TOTAL= R$ 1.350,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ FERNANDO 

ROSA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.12.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014107-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELDER NUNES SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HELDER NUNES SIQUEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.03.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 13349121, 13349234, 13349245, 13349325, 

13349336, 13349377, 13349413, 13349428, 13349469,13349637. 

Devidamente citada (id. 13528142), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14162702), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de 

Requerimento Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 14234570. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13896656. A 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14462751. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 
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FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

13349469. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13349234), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 13896656). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.03.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 
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Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13896656), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

JOELHO DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 

1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que HELDER NUNES SIQUEIRA move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.03.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021066-83.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVONE BATISTA DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS DUARTE, ALEXANDRE ALVIN DA FONSECA Cumprida a ordem, 

devolva-se a missiva com as devidas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030563-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

SELMA SILVA BRAGA ADDOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODEI VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030563-58.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TADEU RICARDO DA SILVA REQUERIDO: MODEI 

VESTUARIO LTDA Intime-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034539-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NILO CINTRA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034539-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILO CINTRA DE PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos cópia dos seus documentos (art. 320 do CPC); ii) Junte 

aos autos procuração; iii) Junte aos autos comprovante de residência (art. 

320 do CPC); iv) Junte aos autos documento que comprove sua 

hipossuficiência financeira. Advirto a parte autora que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único). Em se tratando do item “iv”, o não atendimento da 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034715-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (REQUERENTE)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034715-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SONIA CASTRO BRANCO REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; ii) Junte aos autos 

comprovante de residência da parte autora (art.320 do CPC). Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

15 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034199-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCO APARECIDO SCHUCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034199-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO APARECIDO SCHUCH RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; ii) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034403-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ESTEVES MONTEIRO MOREIRA (REQUERENTE)

NATHALIA SANTOS MAZZILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034403-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIANE ESTEVES MONTEIRO MOREIRA REQUERIDO: 

IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA Cumpra-se com conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034659-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA (ADVOGADO(A))

ELIANA GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034659-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANA GARCIA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica 

objeto da presente ação é d iscut ido na ação nº 

1002702-63.2018.8.11.0041, que tramita perante a 8ª Vara Cível desta 

comarca. O Código de Processo Civil estabelece que serão reputadas 

conexas as ações que tiverem o mesmo pedido ou a causa de pedir (art. 

55). Dessa forma, reconheço a conexão existente entre as ações, sendo 

o juízo prevento o da 8ª Vara Cível, ante a data da distribuição da ação 

que por lá tramita (06/02/2018), conforme determina o art. 59 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se ambos ao juízo prevento, qual seja o da 8ª 

Vara Cível desta comarca. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034303-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ (ADVOGADO(A))

TACIANNE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034303-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TACIANNE DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A, COMPANHIA DE AGUAS 

DO BRASIL - CAB AMBIENTAL Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028113-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ÂNGELO PASINATO (REQUERENTE)

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA INES ZARO OAB - 372.237.120-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLD BORCHARDT (REQUERIDO)

INES TERESINHA BORCHARDT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MILTON ALVES DAMACENO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028113-11.2018.8.11.0041. 
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REQUERENTE: ESPÓLIO DE ÂNGELO PASINATO REPRESENTANTE: 

TERESINHA INES ZARO REQUERIDO: INES TERESINHA BORCHARDT, 

HAROLD BORCHARDT Segue em anexo o depoimento da testemunha 

Milton Alves Damaceno. Nada mais havendo, devolva-se a carta 

precatória com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

10 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022289-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento das 

custas finais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011458-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

AURILDA FATIMA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011458-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AURILDA FATIMA DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o perito para, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca das alegações de ID 14257979. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006105-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

ALESANDRO RIBEIRO REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento das 

custas finais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006372-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006372-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o perito para que preste esclarecimento 

acerca da manifestação de ID 14258501, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008519-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento das 

custas finais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027862-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento das 

custas finais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034369-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TADEU MULLER EBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034369-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA EXECUTADO: 

RAFAEL TADEU MULLER EBERT Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC; 

ii) Junte aos autos procuração devidamente assinada e com a data 

atualizada (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010209-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

LUZINETE LEONOR COENGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (RÉU)

JOAO PESSOA RODRIGUES (RÉU)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010209-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZINETE LEONOR COENGA RÉU: M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA 

- ME, JOAO PESSOA RODRIGUES Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual c.c liminar de Despejo c.c Danos Morais e Materiais ajuizada por 

LUZINETE LEONOR COENGA, em face de M.J SANCHES RODRIGUES & 

CIA LTDA - ME. Afirma em síntese que firmou contrato de locação com a 

parte ré em relação ao imóvel noticiado na inicial desde 2011, renovando a 

cada 3 (três) anos, sendo o último com duração de 2017/2020. Ocorre que 

no decorrer do contrato a ré sempre cometeu a infração contratual da 

cláusula 3, §2º e cláusula 8, qual seja, o inadimplemento reiterado do IPTU, 

que por si só já da ensejo a rescisão antecipada do contrato nos termos 

do art. 9º, II e III da Lei 8.245/91. Não bastasse, recentemente recebeu uma 

proposta de compra do ponto comercial, sendo que notificou a parte ré 

para exercer o seu direito de preferência, que por sua vez declarou 
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verbalmente que não tem condições de comprar o imóvel. Mesmo tendo 

oportunizado o prazo de 90 (noventa) dias para a ré desocupar o imóvel, 

esta apresenta resistência e as tentativas de acordo têm sido em vão. 

Assim, pugna pela a apreciação do pedido liminar quando a autora efetivar 

o depósito nos termos do inc. I, do art. 59, da Lei 8.245/91. A liminar restou 

postergada. Por sua vez, a ré contestou alegando que o imóvel foi vendido 

em janeiro/2018 para o Sr. Farley Jean, sendo que não foi lhe oferecido o 

direito de preferência, conforme manda a lei de locação. Quanto ao IPTU 

em atraso, afirma que não possui cláusula expressa que seria encargo do 

réu, de forma que cabe a autora o pagamento. Sustenta ainda que desde 

a venda do imóvel o valor do aluguel tem sido pago ao Sr. Farley Jean, 

conforme recibo em anexo. Impugnação da autora rebatendo os 

argumentos suscitados na contestação. Vieram-me os autos conclusos 

para análise da tutela de urgência. Pois bem. Nos termos do artigo 59, §1º, 

da Lei nº 8.245/91, para a concessão de liminar de desocupação de 

imóvel objeto de contrato de locação é necessário o preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, a prestação de caução no valor equivalente 

três (3) meses de aluguel e que a ação de despejo tenha como 

fundamento exclusivo um dos motivos elencados nos incisos I a IX do § 1º 

do aludido dispositivo. A Parte pretende a liminar com base no inciso IX, 

que assim dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) No caso dos autos vejo 

que a probabilidade do direito em favor da autora não restou demonstrada 

de forma satisfatória, isso porque conforme afirmado na contestação 

houve a venda do imóvel em janeiro/2018 para o Sr. Farley Jean, ou seja, 

em tese não foi observado o direito de preferência previsto no art. 27 da 

Lei 8.245/91. Além do mais, diante da dúvida tenho que a questão será 

mais bem apurada durante a instrução probatória em que se terão 

subsídios para resolver a questão. Friso que a parte ré vem efetuando o 

pagamento dos aluguéis para o novo proprietário, Sr. . Farley Jean, 

presumindo que deu continuidade ao contrato. Demais disso, a autora não 

apresentou a caução referente aos 3 (três) meses de aluguéis, razão pela 

qual deve ser indeferida a medida liminar para desocupação do imóvel. 

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência 

por ausência dos requisitos legais. Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após as 

partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será 

saneado, com a apreciação de eventuais preliminares e das provas 

pretendidas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 de setembro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023231-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013102-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI FATIMA DELA JUSTINA (REQUERENTE)

VILSON ANTONIO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO (REQUERIDO)

MARIA ELIENE BEZERRA (REQUERIDO)

CLEONICE ADELIA SILVA MELO (REQUERIDO)

JOSEF GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 15548968, 15548947 , no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026983-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025680-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 15457939 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035209-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRAISO LTDA - ME (REQUERENTE)

FELIPE MARCONDES MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA COLUNA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 15143935 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003916-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

G COMPLEX JUR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JACOB (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021496-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CABRAL DE SOUZA 61885533187 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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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 (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 15933314 e 

15933315, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034492-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BRUM PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROSÁRIA CAMPELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILES FREITAS SOUZA (REQUERIDO)

FERNANDA ANFFE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034492-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSÁRIA CAMPELO REQUERIDO: FERNANDA ANFFE 

SOUZA, ODILES FREITAS SOUZA Cumpra-se com conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034685-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAJM & COSTA LTDA (REQUERIDO)

LEONCIO NAJME (REQUERIDO)

ELENICE ANTÔNIA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034685-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE CANDIDO DA COSTA REQUERIDO: NAJM & COSTA 

LTDA, LEONCIO NAJME, ELENICE ANTÔNIA NETO Intime-se o advogado da 

parte autora, para que em 15 (quinze) dias, junte os documentos faltantes 

da carta precatória para seu efetivo cumprimento. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030714-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

CESAR PEDUTI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA HOTEIS PALACE (RÉU)

BELMOND BRASIL HOTEIS SA (RÉU)

BELMOND INTERFIN LTD. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030714-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELCARO HOTEIS LTDA RÉU: BELMOND INTERFIN LTD., COMPANHIA 

HOTEIS PALACE, BELMOND BRASIL HOTEIS SA Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido 

de Liminar Específica da Lei da Propriedade Industrial ajuizada por Delcaro 

Hotéis Ltda. contra Belmond Interfin Ltd., Companhia Hotéis Palace e 

Belmond Brasil Hotéis Ltda. As rés Belmond Interfin Ltd, Companhia Hotéis 

Palace e Belmond Brasil Hotéis Ltda. manifestaram nos autos (Id. 

15825115) requerendo a reconsideração da decisão que concedeu a 

tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Alegam ter ingressado com 

ação de nulidade de registro de marca c/c anulatória dos atos 

administrativos de indeferimento de pedidos de registro de marcas em 

face do INPI, de Delcaro Hotéis Ltda. e outros, a qual tramita perante a 13ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Naquele processo, 

formularam pedido de tutela de urgência a fim de que fosse determinada a 

suspensão dos efeitos do registro da autora sobre a marca DELMOND 

com relação à ré Belmond Interfin Ltd. e suas operações no Brasil, de 

forma que pudesse continuar a fazer o uso das marcas BELMOND até a 

decisão final. Obtida decisão favorável do Juízo da 13ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro, requer seja reconsiderada a tutela de 

urgência que determinou que as rés se abstenham de utilizar a expressão 

BELMOND e demais elementos visuais que se assemelham com aqueles 

usados pela autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. 

É o breve relato. Decido. Da análise da documentação acostada pelas rés, 

tenho que razão lhes assiste. Verifica-se que houve, de fato, a 

distribuição da ação anulatória sob o nº 5024817-44.2018.4.02.5101, que 

tramita perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

Em consulta ao sítio eletrônico da Seção Judiciária do Rio de Janeiro é 

possível constatar o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelas rés, 

em que foi determinada a suspensão parcial dos efeitos dos atos 

administrativos de concessão do registro nº 904.227.715, para a marca 

mista DELMOND HOTEL, de titularidade da autora Delcaro Hotéis Ltda., 

entre outros registros que não guardam relação com o presente caso. 

Logo, a tutela de urgência deferida no presente feito, que tem por 

fundamento principal de seu deferimento a decisão administrativa do INPI 

que indeferiu o registro das marcas BELMOND por anterioridade impeditiva 

do registro da autora, deve ser revista já que houve a suspensão dos 

efeitos do referido registro. Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida no 

Id. 15433507. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033827-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULANDA DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MEIRA MARQUES OAB - 000.080.071-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033827-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EULANDA DA COSTA MEIRA REPRESENTANTE: ANDRE LUIS MEIRA 

MARQUES RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS 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 Código de Processo Civil, que 

estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 

necessitados no art. 98, consigna: 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. No caso dos autos, elementos 

objetivos apresentados pela parte autora não permitem identificar uma 

situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação 

econômica familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das 

custas. Observa-se que há informação de que a autora é aposentada, 

mas não nenhum documento que comprove os valores recebidos. 

Ademais, seu representante apresentou cópia de holerite dos meses de 

julho e setembro/2018, onde constam rendimentos líquidos de 

aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais), presumindo-se que o mesmo 

possui condições em pagar as custas processuais. 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 
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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). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). 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. Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1020298-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO (ADVOGADO(A))

MARIO FELIPPE DE LEMOS GELLI (ADVOGADO(A))

TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA (ADVOGADO(A))

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

ENERGIA PCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 

MULTIESTRATEGIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020298-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. RÉU: JURUENA 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, ENERGIA PCH - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA Trata-se de Ação 

Cautelar de Caráter Antecedente c.c Pedido Liminar, ajuizada por LINCA 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A, em face de JURUENA 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A (JURUENA) e ENERGIAPCH – 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. Em sede de contestação 

(ID n. 15290630 e n.º 15504026 15290630) as rés suscitaram a preliminar 

de incompetência territorial sob o argumento de que em 17.11.2017 foi 

realizada Assembleia Geral Extraordinária da JURUENA na qual se 

aprovou a reforma do seu estatuto social para: (i) alterar a sede da 

COMPANHIA do endereço situado na Avenida Miguel Sutil, nº 8.695, 9º 

andar, Duque de Caxias, Cuiabá – MT para o endereço situado na Av. 

Pasteur, nº 110, 7º e 9º andares (parte), Botafogo, Rio de Janeiro – RJ; e 

(ii) modificar a eleição de foro para medidas urgentes e da sede da 

arbitragem, sempre de Cuiabá para o Rio de Janeiro. Por tais razões, 

afirma que o foro competente é a Comarca do Rio de Janeiro. Instado a se 

manifestar (ID n. 15838386), a autora pugnou pela rejeição da preliminar 

suscitada, alegando que não houve o registro da alteração na Junta 

Comercial, portanto, não gerando efeitos. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. De acordo com a regra insculpida 

no art. 63, do CPC, as partes podem convencionar o foro competente para 

a apreciação de eventual litígio. No caso dos autos infere-se que em 

17.11.2017 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária (ID n. 15290963), 

na qual se aprovou a alteração da cláusula compromissória para prever 

que eventuais controvérsias serão resolvidas no Estado do Rio de 

Janeiro, inclusive, com concordância da própria autora. Vejamos o teor: 

(...) Ordem do dia. Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do 

endereço da sede da Companhia, da Avenida Miguel Sutil. n. 8695, 

9°andar (parte), Bairro Duque de Caxias, Cidade de Cuiabá, Estado do 

Mato Grosso, para a Avenida Pasteur, n. 110, 7° e 9° andares (parte), 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (ii) abertura de filial da 

Companhia na Avenida Miguel Sutil, n. 8695, 9° andar (parte), Bairro Duque 

de Caxias, Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso; (iii) alteração do 

artigo 2° do estatuto social da Companhia e a consolidação para refletir a 

alteração de endereço da sede e abertura da filial; e (iv) alteração da 

redação do artigo 40 do estatuto social para alinhá-la com a alteração de 

sede da Companhia, conforme prevista no artigo 2°. Deliberações. Após 

exame e discussão das matérias sujeitas à ordem do dia, as seguintes 

deliberações foram aprovadas por acionistas representando 100% dos 

votos: (...) “Artigo 40. Os acionistas e administradores da Sociedade 

acordam que procurarão resolver amigavelmente todas as suas 

diferenças dentro do espírito de boa-fé que os inspiram. Não sendo 

possível, no entanto, a solução amigável, as controvérsias que porventura 

surgirem serão resolvidas através de arbitragem, de acordo com as 

normas Câmara de Arbitragem da Federação de Indústrias do Estado de 

São Paulo - FIESP. O juízo arbitral terá lugar na cidade do Rio de Janeiro - 

RJ. A arbitragem estará sujeita as leis do Brasil, devendo ser conduzida 

na língua portuguesa. As partes envolvidas se reservam o direito de 

recorrer ao Poder Judiciário, elegendo como competente o foro da cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para: (a) assegurar a 

instituição da Arbitragem; (b) obter medidas cautelares de proteção de 

direitos previamente à instituição da Arbitragem, sendo que qualquer 

procedimento nesse sentido não será considerado como ato de renúncia à 

Arbitragem, único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes 

envolvidas; (c) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, 

mas não exclusivamente, da sentença arbitral; (d) solucionar 

controvérsias que não possam ser submetidas ao juízo arbitral, assim 

entendidas, exclusivamente, as execuções de títulos executivos judiciais 

ou extrajudiciais e as controvérsias que não sejam relativas a direitos 

patrimoniais disponíveis. (...)”. Embora a autora argumente que a alteração 

contratual não foi averbada na Junta Comercial, de forma que não teria o 

condão de gerar efeitos e alterar a competência, razão não lhe assiste. 

Consigno que a falta de averbação na Junta Comercial não gera efeitos 

perante terceiro, no entanto, obriga os signatários, principalmente na 

situação em apreço em que contou com a concordância da parte autora. A 

averbação perante a Junta Comercial visa da publicidade ao ato, contudo, 

a sua ausência não afasta os seus efeitos entre os sócios. Abaixo segue 

um julgado em que demonstra a responsabilidade do sócio perante as 

obrigações da empresa mesmo sem averbação na Junta Comercial. 

Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE 

SOCIEDADE. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA. CESSÃO DE COTAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA 

COMERCIAL. A FALTA DA PUBLICIDADE FAZ CIRCUNSCREVER OS 

EFEITOS DO CONTRATO AOS SEUS SIGNATÁRIOS. 1. O fato de o pacto 

da alteração contratual não ter sido realizado na Junta Comercial, por si 

só, não gera efeitos apenas contra terceiros, pois necessário para tal a 

publicização da alteração social. (...) Mantida a sentença por seus 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70046633251, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques 

Ribeiro Filho, Julgado em 29/02/2012) Se para fins de obrigação da 

empresa a responsabilidade do sócio permanece mesmo sem averbação, 

com maior razão deve prevalecer o ato de alteração do foro de eleição, 

máxime quando aprovado por todos os sócios presentes. Assim, não há 

falar em competência deste juízo para presidir o feito, devendo prevalecer 

o foro de eleição, qual seja, da Comarca de Rio de Janeiro – RJ. Por fim, 
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quanto ao pedido da parte ré de revogação da liminar por não ter a parte 

autora ajuizado a demanda principal no prazo de 30 dias (art. 309, I, do 

CPC), entendo que deverá ser apreciado pelo juízo competente, 

principalmente em face da regra do art. 64, §4º, do CPC, que consagrou o 

Sistema da Translatio Iudici, segundo o qual os atos praticados pelo juízo 

incompetente se preservam até que o juízo competente profira decisão 

revogando ou ratificando. Ante o exposto, acolho a preliminar de 

incompetência relativa arguida e, em consequência, determino a remessa 

dos autos para umas das Varas Cíveis de Arbitragem da Comarca de Rio 

de Janeiro - RJ, para apreciação do presente feito. Após, nada mais 

sendo requerido e decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035853-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROS SANT ANNA BETONI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FREITAS CHAVES DINIZ SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035853-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIZ FREITAS CHAVES DINIZ SILVA RÉU: GUSTAVO STEFERSON 

DA CRUZ GOMES HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

conforme fls. 128/129, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma dos 

artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 

13.105/2015). Expeça-se alvará em favor da parte autora o valor de R$ 

4.823,27 (quatro mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e sete 

centavos), observando-se os dados bancários de ID 14600758. Custas 

processuais e honorários, nos termos do acordo. Ante o total cumprimento 

do acordo noticiado nos autos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034687-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. D. S. (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034687-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; ii) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018295-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELSON BOSCO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1018295-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSON BOSCO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Celson Bosco da Costa, 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 13/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 10916472. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. 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 13476555. 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 13/01/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13476555, 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 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 8235906. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 8235906 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 
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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. 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 13/01/2017. 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 8113084), bem como laudo pericial (ID 13476555). 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 13/01/2017, 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 13476555, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 10% (dez por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 7% 

(sete por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

superiores, 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 10% (dez 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$ 945,00 

(novecentos e quarenta 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$ 945,00 (novecentos e quarenta 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 13/01/2017 (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, 08 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC STOFELL (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009674-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISAC STOFELL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Isac 

Stofell, 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 13/12/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13897947. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa e ausência de 

pedido administrativo. No mérito, impugna os documentos juntados pela 

autora, 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 12342156. 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 13/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13897947, 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 Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12677326 

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 
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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 12677326. 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 13/12/2017. 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 documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 12677326), bem como laudo pericial (ID 

13897947). 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 13/12/2017, 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 13897947, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco 

por cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco por cento). 

Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 70% (setenta por 

cento). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais), totalizando o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

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 requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos 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 13/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte 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, 09 de outubro 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: 1009724-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLO DANILO CARDOSO DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Pablo Danilo Cardoso de Souza 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13897895. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo 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. 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 13897895. 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 07/02/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 13897895, 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 Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 
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12684698 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 12684698. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 12684698, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ 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 07/02/2018. 

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 e samu evidenciando o evento 

danoso (ID 12684698), bem como laudo pericial (ID 13897895). 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 07/02/2018, 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 13897895, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 12.50% (doze ponto 

cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos punhos, o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

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$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária 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$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), 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 07/02/2018 

(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, 09 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007212-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE CAMPOS GIL BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Viviane Campos Gil Batista, 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 24/06/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13901334. A parte requerida apresentou contestação, arguindo a 
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preliminar de ilegitimidade passiva. 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 13901334. 

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 24/06/2015. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

13901334, 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. 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 24/06/2015. 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 12347685), bem como laudo 

pericial (ID 13901334). 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 24/06/2015, 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 13901334, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito 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 24/06/2015 (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, 09 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004042-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH DE FRANCA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004042-96.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUZINETH DE FRANCA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Luzineth de França Oliveira, 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 24/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13886865. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento da esfera administrativa. 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 13886865. 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 24/04/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13886865, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 64 de 421



invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 7924455. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 7924455 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 extinção 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. 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 24/04/2017. 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 7924268), bem como laudo 

pericial (ID 13886865). 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 24/04/2017, 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 13886865, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 

37.50% (trinta e sete ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta 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 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária 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$ 5.062,50 (cinco mil 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 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 

24/04/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

09 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033548-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1033548-97.2017.8.11.0041 AUTOR: IONE 

ALVES DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 15650899. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025056-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1025056-19.2017.8.11.0041 AUTOR: MIRKO 

MOREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 15086053. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 
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Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009804-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSON ALVES DE NOVAIS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1009804-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLADSON ALVES DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Gladson Alves de Novais, 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$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 139000305. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo, ausência do laudo do IML e ausência de boletim 

de ocorrência. 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 139000305. 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 01/12/2017. Verifico que em sede da Audiência de 

Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 139000305, 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 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 

12697485. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – 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. IV - Carência de Ação - Boletim 

de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência de boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo de 

causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim de o nexo de 

causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. 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 01/12/2017. 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 12697481), bem como laudo pericial (ID 

139000305). 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 01/12/2017, 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 139000305, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 18.75% (dezoito 

ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, 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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 01/12/2017 
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(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006981-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX DA COSTA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Alex da Costa Lima, 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 11/12/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 13898347. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de documentos no requerimento na esfera 

administrativa e ausência de pedido administrativo. 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 13898347. 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 11/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13898347, 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 juntou em ID 12305179 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 12305179. 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 11/12/2017. 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 12305176), bem como laudo pericial (ID 13898347). 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 11/12/2017, 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 13898347, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 17.50% (dezessete ponto cinquenta por cento). Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos membros superiores, 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 25% (vinte e cinco 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário 
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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$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), 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 11/12/2017 (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, 10 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009878-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009878-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Lorival Antonio do Nascimento, 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$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/12/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13903991. 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 de documentos essenciais à regulação 

do sinistro. 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 13903991. 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 09/12/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 13903991, 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 Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

12708652 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 12708652. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV - Da 

ausência de documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se 

verifica na Lei. N° 6.194/74 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’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CTPS do requerente que também contém os demais documentos RG E 

CPF, por tais motivos, 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 09/12/2017. 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 12708646), bem como laudo 

pericial (ID 13903991). 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 09/12/2017, 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 13903991, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 
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parcial incompleta do tornozelo direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte 

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$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária 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$1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 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 09/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte 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, 10 de outubro 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: 1033707-40.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHRISTYAN BARROS GOMES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Christyan Barros Gomes Bezerra, 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 26/08/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 11855054. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo 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. 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 13502795. 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 26/08/2017. Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 

13502795, 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 Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 10549298 

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 10549298. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 10549344, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 
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recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ 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 26/08/2017. 

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 10549298), bem como laudo pericial (ID 13502795). 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 26/08/2017, 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 13502795, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 12.50% 

(doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda completa de um dos pés, o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta 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 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária 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$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), 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 26/08/2017 

(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, 10 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036397-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Paulo Ferreira de Oliveira, 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 30/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 11901843. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa 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 impugnação dos documentos juntados pela autora. 

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 14007709. 

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 30/09/2017. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 14007709, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

10938011 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. II – 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 
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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. III – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 10938085, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ 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 30/09/2017. 

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 evidenciando o evento danoso 

(ID 10938011), bem como laudo pericial (ID 14007709). 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 30/09/2017, 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 14007709, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta 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 75% (setenta 

e cinco 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$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária 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$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 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 

30/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

10 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031247-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

GLECI DO NASCIMENTO FACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

DUILIO MAYOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031247-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

REQUERIDO: DUILIO MAYOLINO Trata-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por 

SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em desfavor de DUILIO 

MAYOLINO. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

pelas partes em documento de Id. 15860440, outro caminho não há senão 

a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento integral dos 

seus termos, DECLARO EXTINTOS os feitos, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. 

Expeça-se alvará dos valores vinculados remanescentes em favor da 

autora (fls. 184), nos termos da cláusula 2, do Acordo (Id. 15860440 – 

pag. 3). Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as 

devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

15 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037878-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERRES - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIS CAMPLESI (ADVOGADO(A))

ECOPAV CONSTRUCAO E SOLUCOES URBANAS LTDA (RÉU)

MAURICIO CRISTIANO CARVALHO DA FONSECA VELHO 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037878-40.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERRES - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: ECOPAV 

CONSTRUCAO E SOLUCOES URBANAS LTDA HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID. 12094860, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015). 

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo. Intime-se a parte 

ré para que se manifeste acerca do teor da petição de ID. 13696034, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036788-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

PETRONILIO MATIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1036788-94.2017.8.11.0041 AUTOR: 

PETRONILIO MATIAS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15917703. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000389-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ADEMIR DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. PIOVESAN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000389-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR DA SILVA RÉU: S. R. PIOVESAN - ME Trata-se de Ação de 

Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Tutela de Urgência c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Ademir da Silva contra WK 

Multimarcas ME. Narra a exordial que adquiriu, na data de 04/02/2015, um 

veículo modelo Montana Conquest, placa NJG-6713, ano/modelo 

2009/2009, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pagos à vista. 

O veículo possuía alguns reparos a serem feitos, os quais ficaram a cargo 

do autor, em virtude do valor pago pelo bem. Após a celebração do 

contrato, o autor efetuou os reparos necessários e realizou o pagamento 

de encargos junto ao Detran, a fim de viabilizar a transferência de 

propriedade junto ao órgão competente. No entanto, sustenta que a 

empresa ré não fez a regularização do veículo, além de estar se 

esquivando do cumprimento de sua obrigação contratual. Afirma, ainda, 

que o representante da empresa ré o procurou informando que teria sido 

citado em uma ação movida pela empresa CRG Construções Eireli-EPP, 

antiga proprietária do veículo, haja vista esta nunca ter recebido o valor da 

venda do automóvel. Na referida ação, a empresa CRG obteve sentença 

de mérito favorável, sendo a ré condenada a efetuar a devolução do 

automóvel ou realizar o pagamento da quantia equivalente. Requer, 

liminarmente, que seja a ré compelida a entregar os documentos 

necessários à transferência da propriedade do automóvel ao autor. Já no 

mérito, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

danos morais e a confirmação da medida liminar. Alternativamente, caso 

não seja possível o cumprimento da obrigação de entregar, requer a 

conversão em perdas e danos. Emenda à inicial realizada no ID 4621128. 

A medida liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 4964472. Citada, a 

ré compareceu à audiência de conciliação (ID 8764102), porém deixou de 

apresentar contestação, conforme certidão de ID 9896524. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O requerente 

pretende que a ré efetue a entrega dos documentos necessários à 

realização da transferência do automóvel para o seu nome ou, em caso de 

impossibilidade do cumprimento da referida obrigação, que seja ela 

convertida em perdas e danos. Pleiteia, também, indenização por danos 

morais. A ré foi citada quedando-se revel, restando, destarte, não 

impugnados os fatos narrados na inicial, que se presumem verdadeiros 

(efeitos da revelia – CPC, art. 344). Como é sabido, o principal efeito da 

revelia é a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, 

nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil. A pena de confissão 

decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à 

procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos 

constantes dos autos, caso contrariem a tese sustentada pelo autor. Da 

análise dos autos, observo que o autor demonstrou por meio do contrato 

de compra e venda de automóvel (IDs 4574220 e 4574266), de forma 

eficaz, que adquiriu o automóvel objeto da presente demanda, inclusive 

efetuando o pagamento por depósito bancário (ID 4574251). O pedido do 

autor se consubstancia na entrega dos documentos necessários para a 

realização da transferência, o que não se mostra viável no caso concreto. 

Isso porque o automóvel objeto da lide também é objeto de outro processo, 

este já sentenciado e transitado em julgado, inclusive em fase de 

cumprimento de sentença (processo nº 36704-81.2015.811.0041 – cód. 

1029808), em trâmite perante a 8ª Vara Cível desta comarca. Determinar, 

nestes autos, que a ré efetuasse a entrega da documentação ao autor, 

seria prejudicar terceiro de boa-fé, o qual já obteve sentença favorável à 

devolução do automóvel para sua posse. Por sua vez, a conversão da 

obrigação em perdas e danos se mostra plausível, além de ser a medida 

mais justa aplicável à espécie. Consta dos autos a comprovação de 

pagamento do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pela aquisição 

do veículo (ID 4574251), além de gastos com reparos, impostos e 

encargos devidos no importe de R$ 3.340,42 (três mil trezentos e quarenta 

reais e quarenta e dois centavos) (IDs 4574252, 4574253, 4574256 e 

4574260), quantias estas que deverão ser reembolsadas pela ré ao autor. 

Entretanto, a restituição do valor pretendido será condicionada à prévia 

devolução do automóvel mediante termo de recebimento a ser dado pela 

empresa ré. No que se refere aos danos morais, vê-se que os vícios não 

causaram apenas meros aborrecimentos e dissabores ao autor. O autor 

se viu frustrado na aquisição do automóvel, o qual pretendia utilizar para o 

desenvolvimento de suas atividades laborais, o que não pôde fazer em 

razão da evidente má-fé da empresa ré, que além de não efetuar a 

transferência de propriedade, ainda não havia quitado o valor do veículo 

ao terceiro de quem o comprou, sendo acionada judicialmente por esse 

fato. Sem dúvida, restaram configurados os elementos previstos no artigo 

186, do Código Civil, que dispõe: "Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A mensuração 

dos danos morais não tem critérios objetivos a serem adotados, devendo 

observar-se os princípios da lógica do razoável, cabendo ao juiz arbitrar 

uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível 

com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do 

causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras 

circunstâncias mais que se fizerem presentes. Com base nesses critérios 

e a expectativa frustrada do requerente na compra do bem, entendo 

razoável fixar o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

corrigidos da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, 

acrescidos de juros de mora a contar da citação. Por fim, em atenção ao 

disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, importante colacionar o Enunciado 42 da ENFAM – Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja-se. 

Enunciado 42. Não será declarada a nulidade sem que tenha sido 

demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento 

deduzido pela parte. No mesmo sentido, o Congresso da Magistratura e do 

Ministério Público sobre o Novo CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre 

os enunciado contidos na Carta está o nº 19: 19. A regra do art. 489, § 1º, 

IV, do Novo CPC não obriga o juiz a apreciar todos os argumentos 

invocados pelas partes no processo, mas sim a analisar o núcleo central 
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das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, 

observando o contraditório e o devido processo legal. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para condenar a ré WK Multimarcas ME a: a) REEMBOLSAR ao 

autor o valor pago pelo automóvel, qual seja R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais), consoante contrato de compra e venda, acrescido de correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, e juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde a citação; b) REEMBOLSAR ao autor a 

quantia de R$ 3.340,42 (três mil trezentos e quarenta reais e quarenta e 

dois centavos), valor este referente aos reparos realizados no automóvel, 

bem como impostos e encargos relativos ao bem, acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, e juros de 1% 

(um por cento) ao mês também desde o efetivo desembolso; c) PAGAR 

indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (dez mil reais), 

corrigido da data do arbitramento pelo índice INPC, na forma da Súmula 362 

do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação A 

liberação do pagamento da condenação ficará condicionada a restituição 

do veículo desembaraçado de multas, o qual deverá ser entregue em local, 

data e horário a ser indicado pela parte ré. Em razão da sucumbência, 

condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado a sentença e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juíz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022434-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCINEI EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

ELISANGELA OURIVES POUSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022434-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 334 do CPC, redesigno audiência de conciliação para o dia 

03/12/2018 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 o réu na forma 

requerida no ID 10901322, 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. Cumpra – se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 14 de setembro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033276-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DUARTE PEREIRA (AUTOR(A))

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE ANA DE SOUZA RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033276-06.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 334 do CPC, redesigno audiência de conciliação para o dia 

03/12/2018 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 o réu na forma 

requerida no ID 12598676, 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. Cumpra – se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 18 de setembro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005241-02.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 15895825, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

15 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021664-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

MELIANE MARCELLE PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR HIDEKI NAKAYAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ERNANI ARLEY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021664-71.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte requerida para impugnar à contestação à reconvenção, juntada 

no ID 15864675, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 de outubro de 

2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022377-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.A.V.G. (REQUERENTE)

THERCIUS ANTONIO GABRIEL NEIVA REZENDE (ADVOGADO(A))

G.A.G. (REQUERENTE)

ROSELI DO ROCIO VERETA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALVARO DURAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022377-12.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 15795976, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da missiva. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037468-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA LAISA DA SILVA DOMINGUES (ADVOGADO(A))

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MARTINS JUNIOR (RÉU)

TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO OAB - 621.703.171-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037468-79.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/12/2018 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, 18 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011795-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAATTIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011795-84.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 334 do CPC, redesigno audiência de conciliação para o dia 

03/12/2018 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 o réu na forma 

requerida no ID 13249000, observando as exigências do art. 260 do CPC, 

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, 18 de setembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028184-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

JUSSARA DA CONCEICAO (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° 1028184-13.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 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, 21 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028199-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

WILLIAM APARECIDO DOS REIS (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° 1028199-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 09:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 
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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 setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029038-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLY DO AMARAL MONCAN (AUTOR(A))

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS (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° 1029038-07.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Informe a autora, seu endereço eletrônico, nos termos do art. 319, II, do 

CPC, ou justifique sua impossibilidade, em quinze dias. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13/12/2018 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, 24 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 916117 Nr: 40859-64.2014.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, EDNEY 

JOSE DE AMORIM, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:167373

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação apresentadas às fls.165/205, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 709937 Nr: 2849-53.2011.811.0041

 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: ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS, SANDRA 

PONCE BARROS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LILIANA PARABÁ FONSECA, NILDO DA 

FONSECA

 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: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte ré para se manifestar 

acerca da proposta de honorários periciais, juntada às fls. 140/142, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788504 Nr: 42479-82.2012.811.0041

 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: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROGÉRIO ROMALDINI DE 

FARIA - OAB:115.445, THAIS TELLES ROMEIRO - OAB:273718/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre o teor do 

ofício n. 1545/2018 e certidão de obito juntados às fls. 94/95, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 902000 Nr: 31332-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA REJANE CORREA BORTOLO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao requerido para que forneça seus dados 

bancários, inclusive o nome e número do banco, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para posterior expedição do alvará judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 834610 Nr: 39925-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR MONTEIRO, FATIMA REGINA MONTEIRO

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

TRABALHO MÉDICO, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - OAB:11738/

11738MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:, Raphael Monteiro 

do Prado - OAB:16.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 
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- OAB:10133/MT, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6.217-B, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, ROMARIO DE LIMA SOUSA - 

OAB:18881/O

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 29/10/2018 às14:30 

minutos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da 

CNGC impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para ciência da data designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 894509 Nr: 26212-64.2014.811.0041

 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: DORILDO PAULINO SIEVERS

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

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

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 122/128 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029250-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

PAULA LACI CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029250-28.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Paula Laci Carvalho de Oliveira em 

desfavor de UNIC – Universidade de Cuiabá, aduzindo, em síntese, que é 

estudante do curso de odontologia e beneficiaria do FIES – Financiamento 

Estudantil, sendo que em 11/01/2015 trancou o seu curso, porém, para 

não perder o financiamento, realizou o seu aditamento, tendo a ré recebido 

integralmente os valores do semestre. Relata que acreditou que o aludido 

bônus, de R$ 17.693,00, lhe seria conferido posteriormente. Porém, em 

meados de agosto, quando entraria no seu ultimo semestre, teve que 

acertar algumas pendências financeiras com a ré. Entretanto, afirma que 

mesmo com o considerável pagamento, ainda resta uma pendência, que 

poderia ser quitada com a utilização do crédito recebido pela ré. Assevera 

que prestes a se graduar, se vê impedida de se matricular por uma 

pendência financeira que poderia ser compensada quase que 

integralmente pelo crédito recebido pela ré do Fies. Requer o deferimento 

da tutela de urgência para determinar que a ré promova imediatamente a 

sua matricula no 8º semestre do curso de odontologia, utilizando o crédito 

existente na rematrícula semestral e restantes nas parcelas 

remanescentes, sob pena de multa diária. A inicial veio instruída com 

procuração, aditamento financiamento estudantil, extrato financeiro, 

espelho consulta situação alunoe documentos pessoais. Determinada a 

emenda da petição inicial (Id 15194473, a autora atendeu ao chamado 

judicial pelos ID’s 15227212, 15227262, 15227286, 15227311 e 15227328. 

É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. A 

tutela almejada pela autora está regulada pelo art. 294 do CPC, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada 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 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.” A autora, beneficiária do 

financiamento estudantil parcial, afirma que no primeiro semestre de 2015, 

mesmo com o trancamento do curso, realizou o aditamento do fies, sendo 

que tal valor foi repassado na integralidade à ré. Diante disso, postula a 

compensação de valores. Entretanto, nesta quadra processual, não há 

elementos seguros da probabilidade do direito da autora, eis que a 

compensação exige que a obrigação seja certa, líquida e vencida. Sobre o 

assunto: “89300753 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL 

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo 

tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, 

até onde se compensarem. 2. Ausente liquidez, certeza e exigibilidade da 

dívida, impossível a compensação entre crédito e débito. 3. Recurso não 

provido.” (TJMG; AI 1.0701.14.004907-6/001; Rel. Des. Marcos Lincoln; 

Julg. 10/07/2018; DJEMG 12/07/2018) Diante disso, não restando 

demonstrado o pressuposto da probabilidade do direito perseguido, o 

indeferimento da tutela de urgência se impõe. Posto isto, indefiro a tutela 

de urgência. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

11/12/2018 às 12:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, 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, 17 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033664-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

SOAMIR WILSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (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 Processo n° 1033664-06.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Recebo a 

inicial. Designo audiência de conciliação para o dia 03/12/2018 às 12:30 

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 caputdo CPC. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 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, 18 de setembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037152-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037152-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 334 do CPC, redesigno audiência de conciliação para o dia 

03/12/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se o réu na forma 

requerida no ID 13074672, 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. Cumpra – se expedindo o necessário. Cuiabá, 18 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004239-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO LEMES DO PATROCINIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003660-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON COSTA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. O. R. S. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010046-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006070-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FAUSTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013902-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP (AUTOR(A))

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte REQUERIDA, via DJE para 

manifestar sobre a petição ID 15924804, no prazo de 01(um) dia. Cuiabá, 

15 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006091-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DE PAULA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CELIO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005392-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004601-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES DIAS (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010010-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003480-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

FLAVIANO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CHRYSTIAN MACAUBAS KNOLL (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 119478 Nr: 8106-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 Vistos etc.

Auto Posto Goiabeiras LTDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento 

nº. 1011234-52.2018 insurgindo-se contra a decisão de fls. 1934/1935, 

que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 1705/1708.

 Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida, de modo que a mantenho por seus 

próprios fundamentos.

Por tal motivo, oficie-se a 1ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator.

No mais, cumpra-se conforme a decisão recorrida.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1341855 Nr: 18176-91.2018.811.0041

 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: CARLOS YUHITI HIROSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VENINA ZAQUE, BEATRIZ 

AUGUSTA ZAQUE DE JESUS, PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indeferida a tutela de urgência reivindicada na exordial, o Embargante 

comparece aos autos em fls. 26/27 pugnando pela reconsideração da 
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decisão, e traz fatos novos.

Pois bem. Embora tenha sido indeferida a tutela de urgência, verifico 

através dos documentos de fls. 15/18, aliados aos documentos de fls. 

28/33, que o Embargante logrou êxito em comprovar, ao menos neste 

momento processual, a qualidade de terceiro e prova sumária de seu 

domínio sobre o imóvel objeto de constrição nos autos de cód. 87732, 

desde 23/10/2009, cumprindo com o que determina o artigo 677, caput, do 

Código de Processo Civil.

Além disso, eventual alienação do imóvel poderá causar prejuízos 

irreparáveis ao Terceiro e até mesmo a eventual adquirente do imóvel, 

ainda mais quando resta pendente de esclarecimentos sobre a 

propriedade do bem pelo Embargante, haja vista que a sentença juntada 

em fls. 28/33 ainda não transitou em julgado.

Diante do exposto, para se evitar prejuízos ao Embargante e a terceiros, e 

presentes os requisitos exigidos em lei, modifico meu entendimento para 

suspender as medidas constritivas realizadas na Ação de cód. 87732 

sobre o bem litigioso objeto do presente feito e, por consequência, 

determino a imediata retirada do bem do procedimento de hasta pública.

 Oficie-se imediata a Central de Leilões desta Comarca.

No mais, cumpra-se conforme a parte final da decisão de fls. 24/25.

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007896-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

GASPAR ALVES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA AJALA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1007896-78.2017.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE BRITO Endereço: RUA 

VINTE E DOIS, 20, QUADRA 81, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-840 Nome: GASPAR ALVES PINTO Endereço: RUA VINTE E 

DOIS, 20, QUADRA 81, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-840 POLO PASSIVO: Nome: RENATO PEREIRA AJALA Endereço: 

AVENIDA DOS CANARIOS, 141 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO por edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 

259, inciso I, do CPC), 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 (quinze) dias, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:I- DOS FATOS Na data de 14 de novembro de 2006, a 

Sra. Maria do Carmo Rodrigues de Brito e seu esposo Gaspar Alves Pinto, 

adquiriram mediante contrato de Compra e Venda realizado com o Sr. 

Hermogenes da Silva, os direitos/posse sob o imóvel situado na Rua 22, 

casa nº. 20, quadra nº. 81, do Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, 

com área total de 144,65 m². Oportuno destacar que o imóvel acha-se 

registrado em nome da Sra. Maria Aparecida Pereira da Silva sob a 

matrícula nº. 86.421 junto ao 2º Serviço Notarial e registral da 1ª 

Circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá/MT. Em decorrência disto, 

os requerentes passaram a residir no imóvel e permanecem na posse do 

bem até a presente data. Desde então vem cumprindo com as despesas 

de água, energia e IPTU, conforme comprovantes anexos, inclusive 

construíram no imóvel e realizaram benfeitorias. Neste ínterim, é importante 

destacar que quando os requerentes adentraram ao imóvel, este possuía 

somente uma peça pequena com banheiro, telha de Eternit, sem muro e 

sem azulejo. Os requerentes moram há mais de 10 (dez) anos no imóvel, e 

com o decorrer deste tempo, eles construíram uma sala, três quartos, uma 

cozinha, um banheiro, e colocaram telha de barro, azulejo e muro. Além 

disto, plantaram árvores frutíferas para seu consumo e da família. Como 

prova dos fatos juntam-se diversos documentos, aos quais demonstram a 

posse mansa e pacífica dos requerentes no referido imóvel. Inclusive junta 

nesta oportunidade, cópia dos comprovantes de endereço e demais 

documentos em nome dos requerentes, podendo ser também comprovado 

por meio da oitiva de testemunhas. Durante o período em que encontram 

na residência, efetuaram o pagamento de todos os impostos, e cumpriram 

com todas as obrigações reipersecutórias do imóvel, conforme 

comprovante anexo. Nesse longo período em que ali residem, os 

Requerentes cuidaram do imóvel usucapiendo com animus domini, ou seja, 

sua posse tem caráter ad usucapionem, razão pela qual fizeram as 

benfeitorias que entendiam necessárias construindo a sua casa, muros de 

proteção e organizaram os cômodos nos moldes que lhe foram propícios. 

O imóvel usucapiendo tem os seguintes limites e confrontações: 1) pelo 

lado dos fundos (10 metros)- com a Sra. Rosa Cristina de Souza, 

residente na Rua 21, Quadra 81, Casa 01, Bairro Jardim Florianópolis, em 

Cuiabá (MT);2) pelo lado da frente (5,00 metros + curva de 

desenvolvimento de 7,85 metros) – Rua 22, Bairro Jardim Florianópolis, em 

Cuiabá (MT); 3) pelo lado direito (10 metros) - Rua 12, Bairro Jardim 

Florianópolis, em Cuiabá (MT); 4) pelo lado esquerdo (15 metros) - com a 

Sra. Rosinda de Arruda, telefone (65) 99289-9857, residente na Rua 22, 

Quadra 81, Casa 19, Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá(MT). A 

descrição do imóvel encontra-se mencionada no memorial descritivo e no 

mapa, anexos. Os Requerentes desde que adquiriram o terreno têm a 

posse mansa, pacífica e ininterrupta, além de incontestada desde o ano de 

2006, que ora pretendem regularizar. Temos que os requerentes possuem 

o imóvel acima descrito há mais de 05 (cinco) anos. O referido imóvel é 

localizado na área urbana e tem extensão menor de 250 (duzentos e 

cinquenta) metros quadrados. Os requerentes desde que entraram para o 

imóvel agiram como se donos fossem tendo nele estabelecido moradia 

suas e de sua família. Ambos não são proprietários de nenhum outro 

imóvel, seja ele rural ou urbano. Desta forma, estando presentes todos os 

requisitos legais exigidos, os requerentes fazem jus ao presente pedido. 

DOS PEDIDOS EX POSITIS, consumada a prescrição aquisitiva e, ainda, 

considerando que a pretensão dos Requerentes encontra supedâneo na 

legislação civil específica, requerem: a) seja concedido aos requerentes, 

de plano, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem 

condições econômicas e/ou financeiras de arcar com o pagamento de 

custas e honorários advocatícios sem o prejuízo do próprio sustento, nos 

termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na forma do artigo 98 e 

99 do NCPC, da Lei nº. 1.060, e da Lei n. 7.115; b) a citação de RENATO 

PEREIRA AJALA, único herdeiro da Sra. Maria Aparecida Pereira da Silva, 

em cujo nome está registrado o imóvel “usucapiendo”, para comparecer a 

audiência de conciliação a ser designada, e posteriormente, responder 

aos termos desta, se assim o desejar, no prazo legal, sob pena de revelia 

(CPC, art. 344);c) sejam citados pessoalmente os confinantes, Rosa 

Cristina de Souza e Rosinda de Arruda para, se quiserem, manifestar nos 

presentes autos apresentando resposta no prazo legal, sob pena de se 

sujeitarem aos efeitos da revelia; d) sejam intimados por via postal, os 

Representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para que manifestem interesse, caso queiram; e) sejam deferidos todos os 

meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal 

dos Requerentes e requeridos, sob pena de confesso, bem como os 

moralmente legítimos que não estão tipificados no Código de Processo 

Civil, mas que são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se 

funda a presente ação, e especialmente a prova documental, testemunhal 

e pericial; f) os benefícios do artigo 212 § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, para as diligências citatórias a serem realizadas neste feito; g) seja 

ao final JULGADO PROCEDENTE o presente pedido de Usucapião, com 

sentença de resolução de mérito, declarando formalmente com a 

autoridade de coisa julgada, o domínio útil dos Requerentes sobre o imóvel 

usucapiendo, conferindo-lhes a propriedade do imóvel objeto desta ação, 

sem o pagamento do imposto de transmissão, por se tratar de aquisição 

originária da propriedade, expedindo-se o competente mandado de 

averbação à margem da matrícula nº. 86.421, junto ao 2º Serviço Notarial 

e de Registro de Imóveis desta Comarca;h) seja intimado pessoalmente o 

ilustre membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que atua 

junto a esse r. Juízo, para que acompanhe o presente feito, contando-se 
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lhe em dobro todos os prazos, consoante determina o artigo 128, I da Lei 

nº 080/94. Dá-se à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para 

efeitos meramente fiscais. Nestes termos, Pedem deferimento. Cuiabá - 

MT, 16 de março de 2017. Cláudio Aparecido Souto Defensor Público 

DECISÃO: Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 8166964 e 

8166967.. Defiro a assistência judiciária gratuita a requerente, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na inicial. 

Cientifiquem-se a União, o Estado e o Município, para que manifestem 

eventual interesse na causa, no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Citem-se pessoalmente os confinantes (art. 246, §3º, do CPC), 

e por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC). Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente no prazo legal, consignando no 

mandado as advertências legais. Transcorrido o prazo para apresentação 

de defesa, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação (art. 178, inciso I, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE, digitei. CUIABÁ, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034657-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ressarcimento, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade 

formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de 

julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034846-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SALES (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 
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rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034855-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DO CARMO AKERLEY (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034865-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 
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qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034893-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELITO DINIZ PERIN (AUTOR(A))

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RAMOS FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde o autor requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando nos autos 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou a última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024460-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente compelido a 

emendar o pedido inicial demonstrando nos autos a falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, deixando decorrer 

o prazo sem manifestação, conforme relata a certidão lavrada no feito. No 

caso, o requerente mesmo sendo oportunizado deixou de se pronunciar 

nos autos, e conforme se verifica do pedido inicial a qualificação do 

requerente consta a condição de autônomo. Assim, não havendo 

demonstração convincente nos autos de que o recolhimento das custas 

lhe trará algum prejuízo, indefiro a gratuidade da justiça. Intime-se pela 

segunda vez o requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, comprovando nos autos o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

- art. 290, parágrafo único. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028030-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

FABIUS DELBONI DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenização por Dano Moral, onde a parte 

requerente compelida a emendar o pedido demonstrando nos autos a 

alegada falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme relata 

a certidão lavrada no feito. No caso, o requerente mesmo sendo 

oportunizado deixou de se pronunciar nos autos, e conforme se verifica 

do pedido inicial a qualificação do requerente consta a condição de 

Profissional Liberal/autônomo. Assim, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas lhe trará algum 

prejuízo, indefiro a gratuidade da justiça. Intime-se pela segunda vez o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, comprovando nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial - art. 290, 

parágrafo único. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033833-56.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MIRONILTO TAVARES PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024211-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CHAGAS DA CRUZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

requerer suspensão do processo por 60 dias, para emenda do da inicial. 

Não estando o pedido recebido, indefiro a suspensão na forma requerida 

no Id 14957615. Concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento do despacho lançado na movimentação14863218, para 

emenda do pedido inicial. Decorrido o prazo não havendo nos autos 

manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco 

dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 

1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034907-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

NILO ALVES DOS REIS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

colegio salesiano sao gonçalo (RÉU)

MARCOS GUILHERME DE SOUZA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos c/c Preceito 

Cominatório, onde o requerente menor representado por seu genitor, vem 

requerer a gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar 

ao pedido o documento probatório necessário. No entendimento 

jurisprudencial vigente, se o requerente dependente de seus genitores, o 

beneficio da justiça gratuita deve ser analisada de acordo com a renda de 

seus provedores. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 

2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, demonstrando nos autos que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de 

renda (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), sob pena de indeferimento do benefício, ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único do CPC). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035214-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

NATALINA SILVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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HISSAKO ADACHI YOSHIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz em seu objetivo a citação, 

sendo a parte Requerente beneficiária da gratuidade da justiça. Estando a 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, 

determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 

1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 462246 Nr: 30913-10.2010.811.0041

 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: YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BENNEMANN, ESPÓLIO DE 

VANDERLEI MARQUEZI, KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713, SAULO 

AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 MT, THALES 

AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, VANTUIL MORRA - OAB:51631-PR, WILSON DA 

COSTA LOPES - OAB:9926/PR

 (...)Quanto ao pedido de citação e intimação da executada Maria Inês 

Bennemann para a fase de liquidação de sentença, primeiramente impende 

registrar que em razão do sincretismo processual, não há que se falar em 

citação, mas sim em intimação, via advogado (DJE). Cabe registrar que a 

ausência de intimação da referida ré não impede a continuidade dos atos 

pertinentes a esta fase processual, pois ausente qualquer prejuízo a 

qualquer das partes.Com efeito, infere-se do pedido de fls. 299/310 que o 

pedido de liquidação de sentença foi formulado tão somente em desfavor 

do ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI, pois a referida liquidação objetiva 

apurar o valor das eventuais benfeitorias existentes nas áreas ocupadas 

pelo espólio executado e erigidas por este.No que tange ao pedido de 

reabertura de prazo para manifestação acerca dos honorários periciais 

indicados pelo expert, em face do teor da certidão de fls. 388, INDEFIRO o 

referido pedido.E por fim, quanto ao pedido de integração dos demais 

herdeiros do falecido Osmar Inácio Bennemann ao polo ativo desta 

demanda, tenho por incabível nesta fase processual, pois a matéria está 

afeta à fase de conhecimento e deveria ter sido alegada em preliminar de 

contestação. Ademais, a ausência de todos os herdeiros no polo ativo 

desta execução em nada afeta a legitimidade do exequente.Ante todo o 

exposto, INDEFIRO os pedidos do Espólio executado, determinando o 

cumprimento integral da decisão de fls. 403, com a intimação do perito 

para a indicação da data em que será realizada a perícia, a fim de 

viabilizar a intimação das partes.Alerto a parte executada que eventual ato 

obstrutivo à realização da perícia determinada neste feito será 

considerado ato atentatório à Justiça (CPC, art. 774, inciso IV) e litigância 

de má-fé (CPC, artigo 80, incisos IV e V), sujeitando a referida parte às 

penas de multas previstas nos supraditos artigos, além da imediata 

imissão do exequente na posse dos imóveis.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 10 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857387 Nr: 59625-05.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANI FABRICIO LOPES DE MAGALHAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 130/136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734918 Nr: 31254-02.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 734918

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 359/363, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 No toante ao pedido de aplicação da penalidade por litigância de má-fé 

formulado pela parte Embargada, entendo que não se trata de caso em 

que possa haver o seu reconhecimento, tampouco aplicação de 

penalidade a esse título, pois ainda que se alegue que os embargos de 

declaração possam ter tido a intenção de reexaminar o mérito, não há 

como concluir que a parte Autora/Embargante teria o exclusivo intuito de 

prolongar a resolução da lide, até mesmo porque é de interesse dele como 

Autor que a demanda seja encerrada o quanto antes.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, 

não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076371 Nr: 58176-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 “ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte Requerida, RJJ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, pagar à parte Requerente, 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, ao pagamento dos valores originais 

das cotas condominiais vencidas entre 03/2014 a 11/2015, descritas na 

planilha de fl. 18, acrescidos dos encargos moratórios previstos na 

convenção do condomínio (art.41 e 42), quais sejam, correção monetária 
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pelo INPC, juros de mora no percentual de 0,16 % ao dia (4,8% ao mês), 

para àquelas com mais de 90 dias de atraso e 0,03 % ao dia (0,90% ao 

mês), para inferiores a 90 dias de atraso, multa de 2%, e, honorários 

advocatícios a base de 20% sobre o valor das cotas condominiais devidas 

atualizadas, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas até 

a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do Código de 

Processo Civil.Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 

85 do CPC.Transitado em julgado intime-se a parte Autora para promover o 

cumprimento da sentença, observando os requisitos insculpidos no artigo 

523 do CPC.”Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 918973 Nr: 42749-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MARQUES LOUÇÃO, ELIZANGELA 

POLTRONIERI LOUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BRASIL 

BROKERS TROPICAL IMÓVEIS, BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918, 

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341/SP, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 “ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral, para rescindir o contrato de promessa 

de compra e venda firmado entre as partes e CONDENAR a parte 

Requerida BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS e MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, na devolução das 

importâncias pagas pelo autor, atualizadas monetariamente pelo INCC, a 

partir do desembolso dos valores, com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação; deduzindo o montante pago a título de comissão de 

corretagem, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais).CONDENAR a parte Requerida TROPICAL CORRETORA E 

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, na devolução das importâncias pagas 

pelo autor a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), atualizadas monetariamente pelo INCC, a 

partir do desembolso dos valores, com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação.CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês 

a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) 

a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;”No mais 

permanece tal como está lançada a sentença; Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 919587 Nr: 43163-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY PARANHOS DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 919587

VISTOS,

Ante o teor da certidão de fls. 214, REJEITO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto às fls. 210/211, por serem INTEMPESTIVOS.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886151 Nr: 20635-08.2014.811.0041

 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: LIZIANE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP-200.651

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 886151

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante/Exequente declinada as 

fls. 193/208, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 Nesse diapasão, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível e 

protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 

1.026, § 2º, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, 

não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e aplico à parte ora embargante a multa de 1% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026,§2º do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 845755 Nr: 49411-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA YAMADA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN, EVA 

JULIA TOCANTINS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ELOISA KARASAIAKI 

FORTES - OAB:173987 /RJ, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 845755

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 113/116, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 
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razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840084 Nr: 44505-19.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLS GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº840084

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 400/419, 

inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 863371 Nr: 4331-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA EPP, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº863371

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 312/314, 

inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877524 Nr: 15134-73.2014.811.0041

 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: VALDICELIA DE SOUZA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 877524

VISTOS,

Com efeito, assiste razão ao Embargante às fls. 420/422, diante do 

manifesto equívoco no dispositivo da sentença de fl.419 verso quanto ao 

nome da parte Requerida, passando a constar o correto como sendo: CAB 

CUIABÁ S/A.

Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da sentença, 

persistindo no mais, tal como está lançada.

INTIMEM-SE. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813753 Nr: 20222-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS GUIMARÃES JORGE YULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Ante ao exposto, CONHEÇO dos presentes embargos, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, para extirpar da fundamentação da sentença o 1º e 2º 

parágrafos de fl.299, por estarem dissociados da causa de pedir, 
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permanecendo no mais, tal como está lançada. Por conseguinte, 

considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em 

desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais neste 

presente feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de outubro 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814024 Nr: 20497-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BANCORBRÁS DE ADMINISTRAÇÃO E 

NEGÓCIO -CBAN, BANCORBRÁS HOTEIS LAZER E TURISMO LTDA 

-CBTUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR ALBINO PRUDÊNCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA DE LIMA DA COSTA - 

OAB:25812/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 814024

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 230/235, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 712291 Nr: 5453-84.2011.811.0041

 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: SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 712291

VISTOS,

A parte Embargante PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA 

interpusera as fls. 278/279, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aos embargos 

de declaração de fls. 273/277, alegando em síntese erro material no valor 

dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela ré, 

bem ainda omissão quanto a atualização de tais valores.

 Instada a manifestar, a parte Embargada ofertou contrarrazões as fls. 

295/299.

DECIDO.

Da análise dos argumentos declinados pela parte Embargante, verifico que 

lhe assiste razão quanto ao erro material no cálculo do percentual 

arbitrado a título de honorários advocatícios, merecendo reparo.

 Com relação à atualização da base de cálculo para os honorários 

advocatícios, sendo estes arbitrados de acordo com o proveito econômico 

obtido na demanda, cabível a atualização monetária da quantia, de forma a 

refletir o verdadeiro proveito econômico obtido na ação.

 Como cediço, a correção monetária consiste na mera atualização do 

capital. Nesse diapasão, temos que a correção monetária não constitui 

nenhum “plus”, sendo mero artifício de manutenção do poder de compra 

da moeda, não implicando, portanto, em qualquer ganho ao credor.

Assim como ocorre com a fixação de honorários nas demais hipóteses 

previstas no §2º do art. 85 do CPC – em que o percentual fixado pelo 

Julgador incide sobre o valor atualizado da causa ou da condenação –, a 

verba honorária deve observar o valor atualizado do proveito econômico 

obtido na presente demanda.

Logo, os honorários devem ser apurados sobre o valor econômico obtido 

pelo Requerido (R$20.000,00), corrigidos desde a desde a data do 

ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios a contar do 

trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

Requerida para RECONHECER a ocorrência de ERRO MATERIAL no 

dispositivo da decisão de fls. 273/277, no que tange ao valor dos 

honorários de sucumbência, perfazendo a importância de R$ 20.00,00 

(vinte mil reais), o qual deverá ser corrigido desde a desde a data do 

ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios a contar do 

trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da sentença, 

persistindo no mais, tal como está lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 175406 Nr: 23334-21.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS), 

SÉRGIO RICARDO ALMEIDA, LUIZ JOSÉ BARÃO DE ARRUDA VIEGAS

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

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS TEIXEIRA MOTTA 

JUNIOR - OAB:4400/MT, MÁRCIO LEANDRO P. DE ALMEIDA - 

OAB:7968/MT, PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE - OAB:11115, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº175406

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 332/340, 

inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 
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via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931693 Nr: 50210-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº931693

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls.382/385, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.+

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 950846 Nr: 262-19.2015.811.0041

 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: ANA PAULA BELA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O, MARTINA ISABELE RIBEIRO - OAB:18.000-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Ante o exposto, DEFIRO o prosseguimento do cumprimento da sentença 

pelo valor remanescente do débito, devendo a parte Exequente trazer aos 

autos a planilha de cálculo do valor que entende correto no prazo de 05 

(cinco) dias, observando os parâmetros estabelecidos na sentença e as 

respectivas deduções dos valores depositados pela parte Executada.Com 

a juntada, intime-se a parte Executada para manifestação, e, subsistindo 

controversa no cálculo, remetam-se os autos à contadoria 

judicial.INTIMEM-SE. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de outubro de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 955436 Nr: 2811-02.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MARQUES LOUÇÃO, ELIZANGELA 

POLTRONIERI LOUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 955436

VISTOS,

A parte Requerida MB ENGENHARIA SPE 039 S/A interpôs as fls. 32/35 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada as fls. 31, alegando, 

em síntese, a existência de contradição quanto a condenação ao 

pagamento de honorários de sucumbência no importe fixado em 10% 

sobre o valor da causa, por entender que deveria ter sido fixado por 

equidade, conforme dispõe o artigo 85, §8º do CPC.

A parte Embargada apesar de intimada quedou-se inerte (fl.54).

DECIDO.

Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, 

contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente 

integrativo. Excepcionalmente terá efeito modificativo ou infringente.

Outrossim, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem 

admitindo o processamento de embargos de declaração para sanar erro 

material, resultado da adoção de premissa fática equivocada (artigo 494, I 

do Código de Processo Civil), podendo, inclusive, ser atribuído efeito 

modificativo ao referido recurso.

Todavia, no caso dos autos, o que aqui se observa é que a parte 

Embargante embute sob a forma de contradição verdadeira insurgência 

meritória, valendo-se da via dos Embargos de Declaração para promover a 

discussão sobre a escorreita a aplicação de valor fixo a título de 

honorários advocatícios, o que não há de se admitir na via eleita.

Nesse passo, o mero inconformismo do Embargante com o que foi 

decidido, deve ser remetido às vias próprias, através do manejo do 

recurso adequado ao intuito de reexame da matéria.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, 

não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954563 Nr: 2367-66.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD CENTRO 

OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MARQUES LOUÇÃO, ELIZANGELA 

POLTRONIERI LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 954563

VISTOS,

A parte IMPUGNADA interpôs as fls. 36/37 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

à decisão prolatada as fls. 35, alegando, em síntese, a existência de 

contradição quanto a condenação ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

A parte IMPUGNANTE apresentou contrarrazões as fls. 39/40, pugnando 

pela improcedência dos Embargos, requerendo ainda a incidência da 

correção monetária a ser aplicada sobre o valor a ser restituído seja 

fixada a partir do transito em julgado da sentença.
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DECIDO.

No caso dos autos, verifico que não há se falar em omissão ou 

contradição, porquanto embora os Impugnados/Embargantes sejam 

beneficiários da gratuidade da justiça, tal fato por si só não é fator 

impeditivo para correção do valor atribuído à causa, tampouco da 

condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

 Na verdade, em casos tais o que ocorre é a suspensão da exigibilidade, 

nos termos do que dispõe o artigo 98,§3º do CPC, razão pela qual, 

impositivo consignar a ressalva.

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO tão somente para consignar a suspensão da exigibilidade 

do pagamento das custas a que as partes Impugnadas/Embargantes 

restaram condenadas, eis que encontram-se litigando sob o amparo do 

benefício da gratuidade judiciária, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

 No mais permanece tal como está lançada a sentença;

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 750591 Nr: 2314-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13.237-B - MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 750591

VISTOS,

REJEITO os Embargos de Declaração interposto pela parte Executada as 

fls. 184/185, pois conforme restou consignado na decisão de fls. 183, 

tratando-se de valor a ser apurado mediante simples cálculo, incumbem as 

partes corroborar a respectiva planilha em consonância aos parâmetros 

estabelecidos na sentença, nos termos do artigo 523,§2º do CPC.

De outra sorte, verifico que EVENTUAL VALOR REMANESCENTE do 

crédito da parte Exequente está afeto aos efeitos da recuperação judicial 

da Executada (crédito concursal), posto que ainda pendente de apuração, 

conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do 

conceito de “crédito existente” nos termos dos artigos 6º, §§ 1º e 3º, 49, 

51, inciso IX, e 67 da Lei 11.101/2005, refere-se ao fato gerador que deu 

origem ao crédito discutido e não com a prolação da decisão judicial que o 

reconhece e o quantifica:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO 

EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º 

DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 

INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 

N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso, verificase que a 

controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença 

condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do 

pedido de soerguimento, submetese, ou não, aos efeitos da recuperação 

judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos 

morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao 

magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a 

extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, 

portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento 

deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo 

determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de 

credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do 

art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos 

autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito 

discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano 

moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram 

antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora . 8. Recurso 

especial provido (REsp nº1.447.918-SP, Relator Ministro Luís Felipe 

Salomão, 07.04.2016)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 

DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 

RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente.5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.6. Recurso 

especial provido.(REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Desta feita, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 (cinco) dias 

cumprir o último parágrafo da decisão de fls. 183, salientando que o 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença visa somente 

homologar o valor remanescente da execução, devendo a parte 

Exequente promover a habilitação de seu CRÉDITO REMANESCENTE a ser 

constituído nos autos da recuperação judicial em trâmite na 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

No tocante ao termo final para atualização do crédito, deve ser observado 

a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), nos termos do 

artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, que assim disciplina:

ART. 9.º: A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELO CREDOR NOS 

TERMOS DO ART. 7 O, § 1.º , DESTA LEI DEVERÁ CONTER:

(...)

II – O VALOR DO CRÉDITO, ATUALIZADO ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO 

DA FALÊNCIA OU DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUA ORIGEM 

E CLASSIFICAÇÃO; (grifei)

Portanto, a atualização do débito remanescente encontrado após o 

abatimento do valor depositado as fls.170/171, deverá ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais até 20/06/2016.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 891906 Nr: 24498-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS GUIMARÃES JORGE YULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA

Processo Código nº 891906

VISTOS,

Tendo em vista que a parte Autora é assistida pela r. Defensoria Pública, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO à parte Autora para promover o 
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andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

186,§2º do CPC.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta as fls. 324/328.Tendo em vista a 

aprovação do plano de recuperação judicial da parte Executada em 

08/01/2018, publicado em 05/02/2018, DECLARO EXTINTO o 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 59 da Lei n. 

11.101/2005, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu 

CRÉDITO REMANESCENTE ora constituído, nos autos da recuperação 

judicial em trâmite na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro.EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte Exequente, 

devendo os autos serem remetidos à contadoria judicial para elaboração 

do cálculo conforme deliberado na decisão de fl.338 verso, devendo ainda 

ser observado o termo final para atualização do crédito até a data do 

pedido de recuperação judicial (20/06/2016), nos termos do que determina 

o artigo o Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, in verbis:ART. 9.º: A 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELO CREDOR NOS TERMOS DO 

ART. 7 O, § 1.º , DESTA LEI DEVERÁ CONTER:(...)II – O VALOR DO 

CRÉDITO, ATUALIZADO ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA 

OU DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUA ORIGEM E 

CLASSIFICAÇÃO;TRANSITADO EM JULGADO, EXPEÇA-SE ALVARÁ em 

favor da parte EXEQUENTE para liberação do montante bloqueado as fls. 

322/323, observando os dados bancários indicados às fls. 

415.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173991 Nr: 41738-03.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA - COM E IND DE FERRAGENS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 Processo Código nº 1173991

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 102/108, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. O que 

pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, somente 

apreciável na via do recurso próprio.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033499-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

WILSON ROCHA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1033499-56.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida deixou transcorrer in albis o 

prazo. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os embargos de 

declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros 

materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, 

CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados pela parte 

Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes motivos: A 

despeito da condenação da parte Requerida nas penas de litigância de 

má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o dolo da parte 

em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e prejudicial ao 

andamento do processo, razão pela qual à mingua de elementos que 

evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede a imposição 

da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à necessidade de 

arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do §8º do artigo 85 

do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da demanda 

relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros processos 

sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor da 

condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002750-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

ALIBIL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE Nº 1002750-22.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Da análise dos autos 

verifico que assiste razão à parte Autora (id.n.15709651), uma vez que na 

decisão que DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA proferida no 

id.n.11676365, determinou a imediata PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL no 

equipamento medidor, todavia, não obstante a manifestação do perito no 

id.n.11994232, não houve intimação da parte Requerida quanto a proposta 

de honorários e por conseguinte até o momento a perícia não foi realizada. 

Desta feita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar quanto a proposta de honorários periciais encartada no 

id.n.11994232, devendo ainda, em caso de concordância, efetuar o 

respectivo depósito nos autos. Comprovado o depósito, cumpra-se com 

as deliberações contidas na decisão juntada no id.n.11676365, no tocante 

a realização da perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034965-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN SILVA DE PAULA BRITO (AUTOR(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017848-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

V. V. C. D. S. (AUTOR(A))

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014089-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GABRECHT (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022180-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE ASSIS MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003934-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. N. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NILMA LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002842-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA SABARA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003734-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001816-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR NOVAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022156-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CARMEN LUCIA SILVA TALON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006099-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL FERNANDE CONCEICAO (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO DELGADO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 
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b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006697-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VANDERLEY LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016692-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016625-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RONI ALEXANDRE DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000307-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO LIMA COELHO (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):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002864-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA PERUARE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007921-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

AGUIDO LUAN PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018708-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GAUDENCIO BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021433-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019035-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019303-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJIANE FERREIRA DA SILVA (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):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022563-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE LIMA (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):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021464-64.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015994-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1015994-52.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004553-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENTOS DO NORTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO DAUFENBACH (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1004553-40.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035534-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

GERSON PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1035534-86.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

15396708/15396725, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026126-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014128-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014128-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027073-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034475-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO LE CHAMP (RÉU)

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034475-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEFA BARBOSA 

DO NASCIMENTO RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE CHAMP, PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS LTDA M Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. 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. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034532-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE VITOR DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

JOAIR TEXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO NUNES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ROSELIA LEONEL DE LIMA (AUTOR(A))

MARINETE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

ENIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

BENEDITO SAMUEL DA CRUZ (AUTOR(A))

ALICE HENRIQUE CARDOSO (AUTOR(A))

ADENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

BASIL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034532-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ENIO ALVES 

DA SILVA, BASIL FERREIRA DA SILVA, ALICE HENRIQUE CARDOSO, 

ADENILSON JOSE DA SILVA, LUCIA BENEDITA DA SILVA, VILMAR 

SANTOS DE SOUZA, ROSELIA LEONEL DE LIMA, MARINETE JOSE DA 

SILVA, JOSE VITOR DA SILVA FILHO, JOAIR TEXEIRA DA SILVA, 

MAURICIO NUNES SIQUEIRA, BENEDITO SAMUEL DA CRUZ RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. M Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois apesar dos 

autores se qualificarem, não existe documentos comprobatórios de suas 

rendas atualizadas, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE as 

partes autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 
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2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-39 HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL

Processo Número: 1032965-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

ODILSON GENTIL PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON CARLOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

ARENA BAR E RESTAURANTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1032965-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ODILSON GENTIL 

PIRES REQUERIDO: LINCON CARLOS NASCIMENTO, ARENA BAR E 

RESTAURANTE EIRELI W Vistos. Considerando que a petição inicial está 

dirigida ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho desta Comarca, INTIME-SE a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (ar. 321, 

CPC), emendar a petição inicial, indicando corretamente o Juízo a que é 

dirigida. Apresentada a emenda ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035179-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO (ADVOGADO(A))

GERALDO MIRANDA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035179-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GERALDO 

MIRANDA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o 

prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos 

termos dos julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio 

ao ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034505-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DONEGATI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE ABREU GONZALES (ADVOGADO(A))

PAULO PROIETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.A.J SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PECAS AUTOMOTIVAS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

KUROKAWA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ABREU GONZALES OAB - 249.715.928-90 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

PEDRO VALTER ESCODELARIO JUNIOR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034505-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO 

PROIETI REQUERIDO: KUROKAWA DISTRIBUIDORA DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, J.A.J SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME PROCURADOR: RODRIGO DE ABREU 

GONZALES 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. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 11 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026025-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1026025-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CONDOMINIO SPAZIO 

CHARME GOIABEIRAS RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA M 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. 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. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032679-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GANTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

GUILHERME MIGUEL GANTUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032679-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GANTUS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS RÉU: J.D. DE CAMPOS NETO 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME V Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011909-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNIES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011909-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOHNNIES 

DE SOUZA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 14226242, o qual não 

comprova quais foram os documentos entregues, nem se houve 

necessidade de complementação da documentação apresentada, razão 

pela qual não atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024442-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (ADVOGADO(A))

IZABEL ZERA DE CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAONNY ARRUDA FALCAO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024442-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IZABEL ZERA 

DE CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL RÉU: RAONNY ARRUDA FALCAO 

V Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e 

Danos ajuizada por Augusto Cesar Fontes Assumpção em face de 

Rubens de Souza Figueiredo Neto, Kamyla Portugal Figueiredo e de 

Luciana de Portugal Figueiredo. A autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Por meio do 

decisum constante no Id. nº 14563755, este Juízo, visando aferir se a 

parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita, determinou a intimação 

desta para trazer aos autos comprovação de sua miserabilidade. A 

requerente trouxe aos autos suas declarações de renda, sustentando 

estar passando por situação de econômica que não lhe permite arcar com 

as custas processuais (Id. nº 14833129, Id. nº 14833132 e Id. nº 

14833136). É a síntese. DECIDO. É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. No caso dos autos, foi 

determinada a autora que trouxesse aos autos comprovação de que 

preenche os requisitos legais. Contudo, entendo que os elementos 
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contidos não são suficientes para amparar a alegada necessidade da 

assistência, pois as declarações de imposto de renda apresentadas 

demonstram que a autora Izabel Zera de Campos Rodrigues do Amaral 

percebe, na condição de “analista de sistemas”, remuneração anual acima 

de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil). Ademais, mesmo que a autora 

possua despesas que comprometam parte de sua remuneração, não se 

pode considerá-la pessoa que se enquadre na condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de se desvirtuar a finalidade 

precípua da norma, cuja men legis é a concessão da gratuidade de justiça 

àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza. Com efeito, é certo que as informações constantes 

demonstram não haver amparo para a alegada necessidade da justiça 

gratuita. Isso porque, não obstante tenha a autora comprovado a sua 

renda, é certo que, ante os saldos bancários acumulados ao final do 

exercício, assim como tendo em vista que o valor da presente causa não 

gera despesas de quantia demasiadamente alta, não há como entender 

demonstrada a sua condição de pobreza ou miserabilidade, o que impõe o 

indeferimento da benesse. Sobre o assunto, vide jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, 

CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA 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. 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. 

Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Por outro lado, quando a parte não preenche os requisitos 

para ser beneficiária da gratuidade, como no caso em análise, mas, 

eventualmente, não pode oferecer o valor das custas imediatamente em 

sua integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, a própria Lei abre a possibilidade de garantir-lhe o pleno acesso à 

Justiça, que pode se dar através do parcelamento, conforme prevê o § 6º 

do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo sentido, vide decisão do TJ/MT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autora, nos 

termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi 

do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. Não obstante, nos 

termos do art. 468, § 7º, da CNGC, desde já CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em que deverá 

comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo supracitado. 

Decorrido o prazo sem comprovação do recolhimento, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028314-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE GOMES FARIA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (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 1028314-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO 

HENRIQUE GOMES FARIA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora não atendeu ao disposto no art. 32 da Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018, o qual atribui ao peticionante a responsabilidade pela 

classificação e organização dos documentos digitais, assim dispondo: 

“Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a classificação e 

organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034672-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MARILZA ARRUDA DE AGUIAR (AUTOR(A))

CLAUDIO ANASTACIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034672-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARILZA ARRUDA DE 

AGUIAR, CLAUDIO ANASTACIO RÉU: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME M Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 
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INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. 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. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024803-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024803-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOEL DO 

NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14688010, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031569-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ESCAME FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031569-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALDEIR 

ESCAME FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15490023), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 10.10.2018, às 18:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031637-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADRIANO CEZAR DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031637-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANO 

CEZAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 
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prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15499529), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 10.10.2018, às 18:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031653-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RAFAEL GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031653-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ RAFAEL 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15501228), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 10.10.2018, às 18:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034858-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCIANO GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034858-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANO 

GONCALO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15907664, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 
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de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031789-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULO MIRANDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031789-64.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO 

MIRANDA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15599018), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 18:00.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032423-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL FERNANDO DE OLIVEIRA MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032423-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EZEQUIEL 

FERNANDO DE OLIVEIRA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15599018), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 18:00.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032456-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AILTON MACHADO SOJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032456-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AILTON 

MACHADO SOJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 
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recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15603347), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 18:00.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032583-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032583-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO 

BATISTA FARIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15624007), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 18:00.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032982-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO DARCI CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032982-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALAN LUCAS 

PEREIRA DA SILVA, ANTONIO DARCI CARVALHO DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora assevera que, ao buscar previamente o 

protocolo do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve 

recusa do recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. 

Pois bem. Como é cediço, por expressa determinação legal, a seguradora 

deve receber os documentos que acompanham o requerimento de 

pagamento do benefício “mediante recibo, que os especificará” (art. 5º, § 

2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos termos do art. 32 da Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, as seguradoras 

deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da 

SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

integra o consórcio DPVAT, posto que consta oficialmente no endereço 

eletrônico da Seguradora Líder como ponto de atendimento autorizado 

nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os pedidos de pagamentos 

que lhe são apresentados. Portanto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora requerida em receber o requerimento administrativo da parte 

autora, a recusa injustificada de seu protocolo implicaria na presença de 

interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à pretensão 

administrativa. Não obstante, no caso dos autos, verifico que os 

documentos acostados à exordial não permitem concluir que a recusa no 

protocolo do requerimento administrativo se caracteriza como recusa 

injustificada. Com efeito, não consta, na mesma página na qual foi lançado 

o carimbo (Id. nº 15686119), a relação dos documentos que deveriam ser 

anexados ao referido requerimento, não sendo possível, por conseguinte, 

este Juízo aferir se, por ocasião da tentativa de protocolo, estavam 

inclusos todos os documentos exigidos por lei para o protocolo do pedido 

de indenização securitária. Ante o exposto, entendo que não é possível, 

com base tão somente nos documentos apresentados, concluir que a 

recusa da seguradora ré teria sido injustificada. Assim sendo, 

considerando a ausência de prova de recusa injustificada no recebimento 

do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo 

e de que, no ato da referida tentativa, foram apresentados todos os 
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documentos exigidos por lei para o seu recebimento por parte da 

seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, 

consultado em 15.10.2018, às 12:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033465-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE SOUZA DAMM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033465-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANO DE 

SOUZA DAMM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15727310), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 12:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034093-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EILLA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034093-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EILLA SILVA 

GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15787437), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 12:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034138-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034138-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIANO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 
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consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15793263), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 12:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034208-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDIJAIME FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034208-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIJAIME 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15805131), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 12:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034420-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034420-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIA NUNES 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15846269), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 15.10.2018, às 12:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032725-89.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

THAIANE NICOLE DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032725-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THAIANE 

NICOLE DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas 

Relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT/DAMS ajuizado por Thaiane Nicole 

de Miranda em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo competente (11ª Vara Cível), a demanda 

foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim 

sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 11ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038102-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LINDOLJONSON DANILLO HILARIO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038102-75.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

LINDOLJONSON DANILLO HILARIO ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 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, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038620-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038620-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 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, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003600-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAN DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003600-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GENIVAN DE 

ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V 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, 15 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003472-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DAMIAO GONCALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003472-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIEGO 

DAMIAO GONCALVES RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Complementação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Diego Damião Gonçalves 

Rodrigues em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente pugnou pela não juntada 

do laudo pericial em audiência de conciliação realizada (Id. nº 13445690). 

Desta feita, INDEFIRO o pedido de realização de nova perícia médica 

constante no Id. nº 14808616, pág. 06, JUNTE-SE aos autos o laudo 

médico da perícia realizada na audiência de conciliação do dia 25.05.2018. 

Ultimada providência, 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. Após, retornem os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034836-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CAUREO (REQUERENTE)

FABRICIA ALVES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034836-46.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TIAGO 

CAUREO REQUERIDO: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 12 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034784-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER EING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034784-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSECLER 
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EING REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA M Vistos. Ao que 

se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da inicial e 

do instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 

do CPC). Dessa forma, Determino à devolução da missiva a origem. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, 

precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial 

e do instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027581-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO (ADVOGADO(A))

DENISE GONCALVES (AUTOR(A))

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

ARIANE GOMES PAVEZI (ADVOGADO(A))

Mariella Augusta Cabral (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027581-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DENISE 

GONCALVES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A W Vistos. Considerando que 

não constam nos autos digitalização de decisão que tenha declinado a 

competência para este Juízo, mas tão somente decisão da 3º Vara 

Federal Cível que declinou/devolveu o processo ao Juízo da 6ª Vara 

Juizado Especial Federal (Id. nº 14883963), PROCEDA-SE com as 

diligências necessárias perante o Cartório Distribuidor, certificando-se nos 

autos quanto à integral inclusão de todo o conteúdo recebido e/ou 

incluindo-se eventual documento faltoso. Cumpra-se. Após, conclusos. 

Cuiabá, 12 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029396-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (ADVOGADO(A))

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029396-69.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: APOENA, 

ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES 

W Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021962-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

CASTOR SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

YARA DE SOUZA RODRIGUES (EMBARGANTE)

VALDENIR COSME DE PAIVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (EMBARGADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021962-29.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: CASTOR 

SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - EPP, VALDENIR COSME DE 

PAIVA, YARA DE SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: CALDEIRA & 

AMORIM FERREIRA LTDA - EPP W Vistos. RECEBO os Embargos à 

Execução para discussão sem suspender a ação executiva, tendo em 

vista não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória (art. 919, § 1º do CPC). CERTIFIQUE-SE nos autos da execução. 

Nos termos do que preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte embargada para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos. Apresentada resposta ou 

transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os autos conclusos para 

imediato julgamento do feito ou designação de audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022856-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022856-39.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: JULIANA 

FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL W Vistos. Trata-se de Ação de Execução ajuizada 

por Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

verifico que a autora pretende o ressarcimento do capital investido 

devidamente atualizado, sustentando ser a única herdeira do de cujus 

Celso Antônio Pahim Ferreira, o qual teria investido na empresa requerida. 

Verifico, ainda, que a própria parte autora ressaltou que foi proposta a 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a 

empresa requerida a devolver o dinheiro dos “divulgadores” que nela 

investiram. Destarte, a referida ação tramitou na 2º Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco – AC e foi julgada parcialmente procedente, declarando 

nulos todos os contratos firmados entre a empresa rede Telexfree - 

YMPACTUS COMERCIAL S.A e os seus divulgadores, com trânsito em 

julgado certificado aos 31/03/2017. Consigno, ainda, que a decisão 

estabeleceu que cada interessado deve promover a liquidação da 

sentença, o que poderá ser feito no foro de seu próprio domicílio. Ocorre 

que, muito embora a existência de ação coletiva versando sobre a mesma 

controvérsia não tenha o condão de, por si só, impedir a propositura de 

ações individuais (arts. 103 e 104, CDC), quando resolvida definitivamente 

a lide coletiva, formando coisa julgada material na ação multitudinária, 

estará tutelado pelo poder judiciário o direito invocado pelas partes, 

acarretando uma superveniente perda do interesse jurídico-processual do 

indivíduo em manejar demanda própria. Assim sendo, in casu, a parte 
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requerente deve propor a medida adequada para tanto, a qual, como se 

viu, não é ação de execução, mas sim ação de liquidação de sentença. À 

propósito, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a sentença 

prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais 

homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos 

beneficiários, havendo necessidade de prévia liquidação de sentença 

proferida na ação coletiva para apuração do an debeatur e do quantum 

debeatur. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. 

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO 

COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por 

causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 

95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de 

superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum 

debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, 

CDC). Precedentes. 2. A sentença proferida nos autos da ação coletiva 

96.0025111-8/MS determinou que, no prazo de noventa dias contados da 

intimação da sentença, a companhia telefônica procedesse à retribuição 

acionária dos valores pagos pelos consumidores que aderiram ao 

Programa Comunitário de Telefonia. Transcorrido o prazo estabelecido na 

sentença e não cumprida o obrigação de fazer, nasce para o consumidor 

a pretensão de promover o cumprimento forçado da sentença coletiva, 

mediante a liquidação do julgado, e começa a correr o prazo prescricional 

quinquenal. 3. e 4. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ, AgRg no AREsp 283.558/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). Assim, tenho 

que falta à autora interesse processual, ante a inadequação da via eleita, 

de modo que cabível a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 330, 

III, c/c art. 485, I e VI, CPC). Contudo, essa drástica solução vai de 

encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja 

vista que, in casu, afigura-se perfeitamente possível, sem qualquer 

prejuízo, o aproveitamento dos atos processuais já praticados, para 

permitir a conversão do rito no bojo dos próprios autos, facultando à 

autora a emenda da petição inicial para adequar os pedidos e seus 

fundamentos ao procedimento de liquidação de sentença. Destarte, anoto 

que a petição inicial somente poderá ser indeferida de plano quando 

apresentar vício insanável, porquanto a oportunidade de emendá-la, nos 

termos do art. 321 do novo CPC, constitui direito subjetivo do autor. A 

propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "1. 

Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da inicial, porque contém vício 

sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, 

desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da vestibular somente 

deve ser feito quando impossível a emenda, como por exemplo, no caso 

de haver decadência do direito." (Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2007, p. 553). Ademais, a emenda se faz necessária, ainda, porque, na 

certidão de óbito apresentada, assim como no alvará para levantamento 

do saldo relativo ao PIS/FGTS, consta como viúva meeira a Srª Terezinha 

Aliatti, além da existência de bens a inventariar, razão a parte autora não é 

parte legítima para pleitear a liquidação dos créditos, mas sim o espólio do 

de cujus. Por fim, necessária a emenda para a parte autora fazer acostar 

aos autos a sentença coletiva a ser liquidada. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a petição 

inicial para adequá-la ao procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, bem 

como para adequar o polo ativo e apresentar a sentença coletiva a ser 

liquidada. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1024202-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024202-25.2017.8.11.0041 AUTOR(A): REGINA DA 

SILVA FERREIRA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos. Ab initio, 

considerando os documentos apresentados no Id. nº 12031874, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora ajuizou a presente Produção Antecipada de 

Provas com a finalidade de obter a exibição de documento em ação 

autônoma. Ocorre que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, a propositura de 

ação com a finalidade de exibição de documentos fica condicionada ao 

cumprimento de alguns requisitos, quais sejam, demonstração da 

existência de relação jurídica e a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. AJUIZAMENTO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15. 

NOMECLATURA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

RECURSO ESPECIAL 1349453/MS (ART. 543-C DO CPC). PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA. O CPC/15 suprimiu o processo 

cautelar de exibição de documentos, prevendo, contudo, a ação de 

produção antecipada de provas, processo autônomo, de caráter 

satisfativo. Conforme reposicionamento do STJ adotado no Recurso 

Especial 1349453/MS, que foi julgado sob a ótica de Recurso Repetitivo, a 

propositura de ação cautelar de exibição de documentos preparatória para 

o fim de instruir ação principal está condicionada à demonstração de 

existência de relação jurídica entre as partes, comprovação de prévio 

pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo 

razoável e ao pagamento do custo do serviço, desde que haja a previsão 

contratual respectiva e a normatização da autoridade monetária. Diante da 

ausência de comprovação de tais requisitos, a manutenção da extinção do 

processo por ausência de interesse de agir é medida que se impõe. V.V.: 

A pré-definição da tese jurídica não dispensa o julgador de [a] verificar 

sua pertinência com o caso e [b] identificar os elementos fáticos que 

guiarão a solução do caso concreto a partir do precedente. Comprovado o 

prévio requerimento administrativo para a exibição do documento pleiteado 

e a recalcitrância do fornecedor em atendê-lo, configura-se o interesse de 

agir do Autor para ajuizar Medida Cautelar de Exibição de Documento.” 

(TJMG; APCV 1.0479.16.016239-8/001; Rel. Des. Marcos Henrique 

Caldeira Brant; Julg. 09/05/2018; DJEMG 18/05/2018)” “PROCESSUAL 

CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

NULIDADE AFASTADA - Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua, 

notadamente quando a parte, para se eximir do ônus, deveria apresentar 

documentos com a inicial. PRODUÇÃO ANTECIP ADA DE PRO V A - 

TELEXFREE - EXIBIÇÃO DE EXTRATOS - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - IMPROPRIEDADE 

DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA1 Consoante definiu o 

Supremo Tribunal Federal "a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo" (RE 631240, Min. Roberto 

Barroso). 2 Não há fundamento que enseje a procedência da ação de 

produção antecipada de prova para exibição de documentos sem pedido 

administrativo prévio para obtê-los, reconhecendo-se a falta de interesse 

processual. Mormente quando não se faz prova mínima da existência da 

relação jurídica entre os litigantes ou se, conforme as peculiaridades do 

caso, denota-se que a pretensão à obtenção de documento deveria ser 

intentada em cumprimento de sentença.”  (TJSC; AC 

0303105-52.2017.8.24.0007; Biguaçu; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. 

Des. Luiz Cézar Medeiros; DJSC 21/06/2018; Pag. 225). Exatamente esse 

o caso dos autos, em que a parte autora não comprovou nem o 

requerimento administrativo dos documentos cuja exibição almeja, nem 

trouxe elementos mínimos da existência de relação jurídica com a empresa 

requerida, na medida em que se limitou a apresentar contrato padrão 

retirado de endereço eletrônico, sem qualquer comprovante de 

investimento efetivo em seu nome. Assim, atento ao que dispõe o art. 321, 

do Código de Processo Civil, faculto a emenda da inicial, para comprovar o 

prévio pedido administrativo dos documentos que pretende, bem como 

apresentar prova mínima da existência da relação jurídica entre as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Atendida a 

determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007931-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016360-57.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: HELTON 

ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES W Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor está 

qualificado como empresário, situação que obsta, neste primeiro momento, 

o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. Ademais, o fato 

da conta bancária do autor estar com saldo negativo ou a existência de 

dívidas e despesas mensais não comprovam, por si só, a sua 

incapacidade econômica para arcar com o valor das custas processuais. 

Nesses casos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030946-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R FERREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23/11/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034042-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NAGILA CAMILA LIMA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034042-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NAGILA CAMILA LIMA 

DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. 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. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026434-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE SILVA SALES (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030637-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029851-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMILIO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23/11/2018 Hora: 16:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034854-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAVAM FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034854-67.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JAVAM FERREIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. 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. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034889-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN PABLO BARRIENTOS PARADA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (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 1034889-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JUAN 

PABLO BARRIENTOS PARADA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, mediante a aposição de carimbo com os seguintes 

dizeres: “Pedido administrativo não foi aceito por falta de documentos 

exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela 

parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos 

autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 
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ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 
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resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 14.10.2018, às 12:16. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006063-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036034-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE GUIMARAES MATOS (AUTOR(A))

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL AMECOR LTDA. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009952-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006130-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA CPA LTDA (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034891-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

BENEDITA IRENE 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 1034891-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA 
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IRENE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 
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judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 14.10.2018, às 12:16. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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AUTOS Nº 1019163-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SHAREWOOD 

INDUSTRIA DE MADEIRAS REQUERIDO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA V 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 
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forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 851047 Nr: 54040-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, Lorena Larranhagas Mamedes - OAB:16174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Repetição 

de Indébito ajuizada Amper Construções Elétricas LTDA em desfavor de 

Vivo S/A, para:(i)Condenar a requerida a restituição do indébito no valor 

de R$ 5.460,32 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois 

centavos), referente ao dobro do valor pago indevidamente.(ii)Condenar a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, 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, 10 Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 832080 Nr: 37688-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO, JOSIANE 

KAROLINE TARDEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

as Embargos de Declaração

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 461622 Nr: 30512-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

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

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 Intimo a parte requerente para depositar o valor das diligências ou 

oferecer os meios ao oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1034741-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO ASSIS (REQUERENTE)

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 

COMARCA DE CUIABÁ-MT. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034741-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

DA CONCEICAO ASSIS, MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA, 

JAQUELINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: JUIZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT. W Vistos. Trata-se de Alvará Judicial objetivando o 

levantamento de valor existente em conta do Fundo de Garantia - FGTS. É 

o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, sobressai-se a 

incompetência deste Juízo, posto que há de se reconhecer a indeclinável 

competência da Vara de Família e Sucessões da Comarca para o 

processamento do presente pedido de alvará judicial. Com efeito, este 

feito deve ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para processar e 

julgar questões desta natureza. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO -DIREITO DAS 

SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E 

AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL -INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica 

subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se 

refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se 

encontra circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões 

e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer 

e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo 

de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. Declarada a 

incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos 

decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos 

termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 10024134296938001, 

Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). 

Nesse diapasão, estabelecida competência específica a determinado 

órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do presente Alvará Judicial. Anota-se que se 

trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível 

de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, o que faço com fulcro nos artigos 64, § 1°, e 337, 

inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009757-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ANTONIO UBIALLI (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

GIANCARLO UBIALLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GESA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009757-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

GIANCARLO UBIALLI, JAIME ANTONIO UBIALLI REQUERIDO: GESA 

CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, ajuizada por Espólio de 

Wilson Luiz Ubiali, representado por Giancarlo Ubialli e Jaime Antônio 

Ubiali, em desfavor de Gesa Consultoria de Negócios Ltda, todos 
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devidamente qualificados nos autos. Aos 14.05.2018, restou indeferido o 

pedido de tutela de urgência cautelar antecedente de reintegração de 

posse, bem como foi determinada a citação da requerida. No Id nº 

13628260, a parte autora aditou o pedido cautelar antecedente 

formalizando o pedido principal da ação, bem como pugnou pela 

concessão do pedido liminar para determinar que a requerida se abstenha 

de utilizar o nome da instituição de ensino, e ainda, de utilizar o CNPJ. A 

requerida, a seu turno, no Id nº 13973994, aduzindo que os autores teriam 

descumprido a liminar supracitada, uma vez que tentaram reintegrar a 

posse do imóvel por duas ocasiões, requereu o deferimento de medida 

liminar para determinar que os autores se abstenham de adentar na 

faculdade e de praticar qualquer ato que prejudique a sua administração. 

No Id n.º 13993602, restou indeferido o pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora, sendo deferida a tutela de urgência formulada 

pela requerida. Apresentada à contestação (Id n.º 14354949), a parte 

autora, além de impugná-la, formulou pedido de reapreciação da medida 

liminar (Id n.º15148472, pág.20). A requerida, a seu turno, alegando que 

os autores descumpriram a liminar concedida, uma vez que modificaram a 

senha da faculdade perante o Ministério da Educação, fato que está 

prejudicando a administração da faculdade, pugna, pela intimação dos 

autores para que forneçam a senha perante o Ministério da Educação da 

faculdade Instituto Bom Jesus de Cuiabá e, em caso de não fornecimento, 

requer aplicação de multa diária e multa por ato atentatório a dignidade da 

justiça (Id n.º 15466667, pág3). Os autores, por sua vez, além de 

pugnarem pela reapreciação da liminar, sustentam que os requeridos 

falseiam a verdade, uma vez que poderiam ir ao MEC e providenciar a 

habilitação e credenciamento de login e senha. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. (i) Reapreciação da tutela de urgência: Compulsando os autos, 

entendo que a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na 

reintegração de posse no fundo de comércio, deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos. Conforme mencionado na decisão de 

indeferimento, se faz necessária a declaração da rescisão contratual para 

que se possa reconhecer a posse injusta e, consequentemente, o esbulho 

possessório capaz de autorizar a reintegração de posse. Ademais, em 

sede de agravo de instrumento, verifico que restou mantida em caráter 

liminar a decisão do indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pela parte autora no Id n.º 15148472, pág.20. 

(ii) Descumprimento de liminar: Considerando que em sede de 

manifestação, a parte autora afirmou acerca da possibilidade da requerida 

providenciar junto ao MEC a habilitação e credenciamento de novo login e 

senha, sem a necessidade de utilizar os dados da parte autora. Dessa 

forma, nos termos dos art. 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte requerida, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça as informações 

mencionadas pela autora, assim como para que informe se já adotou 

essas diligências. (iii) Deliberações Finais: Considerando a audiência de 

conciliação designada para amanhã, 16.10.2018 às 09h:00min, 

remetam-se os autos à Central de Conciliação e Mediação. Não havendo 

acordo, devem as partes especificar, no prazo de 10 dias, as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua pertinência. Em seguida, conclusos 

fins de julgamento do processo conforme o seu estado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027614-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EXEQUENTE)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI OAB - 720.406.021-00 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027614-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

D AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EXECUTADO: CIC 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME 

REPRESENTANTE: FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI Vistos etc. 

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 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. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021992-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LUIZ MULLER (ADVOGADO(A))

A.M.C. TEXTIL LTDA. (REQUERENTE)

A.M.C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

EDSON LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

IVA MARIA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000386-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FABIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000386-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABIANO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABIANO DA SILVA, 

move em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 27.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 
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não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO 

SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que 

“[...] embora não elencados no rol dos documentos imprescindíveis à 

propositura da ação de cobrança do seguro dpvat, a apresentação de 

cópias do documento de cadastro no registro geral de pessoas físicas 

(rg) e do cadastro de pesoas físicas (cpf), é de suma importância para a 

seguradora requerida, que necessita desses documentos para proceder à 

regulação do sinistro [...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a 

cópia da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas 

apresentadas pela demandante estão legíveis. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Aduz a seguradora requerida que a Certidão de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerada prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela 

seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 
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“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura Crânio 

facial e 25% do Membro Inferior Esquerdo. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Havendo Lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50. 

-ESRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00. Total: R$ 3.712,50. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (27.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030513-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

CHESTER RICARDO AGOSTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LIMA (ADVOGADO(A))

GUILHERME FARIA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030513-95.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GUILHERME FARIA DE FREITAS TERMO DE 

AUDIÊNCIA Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezoito, às 16h00min, nesta cidade de Cuiabá, na sala de audiências, 

onde se encontravam presentes, o Excelentíssimo Senhor Doutor Gilberto 

Lopes Bussiki, MMº. Juiz de Direito, comigo estagiária de gabinete, ao final 

nominada, a quem o MMº. Juiz ordenou que, após as formalidades de 

estilo, levasse a público o pregão da Audiência de Instrução, nos autos da 

Carta Precatória nº 1030513-95.2018.8.11.0041 (PJE), oriunda do 

processo nº 2836-28.2009.811.0041 (52304) – Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Sorriso - MT, que HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP move em desfavor de GUILHERME 

FARIA DE FREITAS. Feito o pregão, foi constatada a ausência das partes 

e da testemunha. DECIDIU O MM JUIZ: “Vistos etc. Resta prejudicada a 

realização do presente ato, ante a ausência das partes, bem como da 

testemunha arrolada. Considerando que cabe ao advogado o dever de 

informar ou intimar a testemunha arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada, em obediência ao §1 do artigo 455 do CPC, 

devolva-se ao juízo de origem gravando as nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário.” Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814611 Nr: 21071-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NONATO 

DE FARIA & CIA. LTDA., LUCIA HELENA DE FARIA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ WILZEM 

MACOTA, para devolução dos autos nº 21071-98.2013.811.0041, 

Protocolo 814611, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 184460 Nr: 31966-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A, LUDOVICO ANTONIO MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO ORLANDO PADULA, 

MARIA MAFALDA APARECIDA PÁDUA, ANGELA MARIA PADULA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e 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. 38/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 16969 Nr: 5406-86.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR SOARES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:2.003/MT, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CEZAR 

GONÇALVES PARREIRA - OAB:6265/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do documento 

juntado em fls. 806/808, bem como requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756525 Nr: 8635-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES RODRIGUES, RAQUEL SOARES 

CÍCERO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIO S. DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAN - 

OAB:5933-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada 

positiva, impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 257102 Nr: 20078-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES PANASSOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 INTIMAÇÃO da parte para comparecer nesta secretaria e retirar o ofício 

expedido para o Detran - MT,comprovando nos autos seu protocolo, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042283 Nr: 42625-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20536, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e 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. 37/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 877874 Nr: 15369-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO PAQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MANSUR GIBRAN - 

OAB:24500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO TEIXEIRA DA 

SILVA MATIAS - OAB:17348/A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada 

positiva, impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, 

no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034847-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO (AUTOR(A))

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034847-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO RÉU: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição 

de Indébito e Pedido Liminar e Indenização Dos Danos Morais e Materiais 

proposta por EUCLIDES DE OLIVEIRA FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. Estando o Município em um dos polos na ação, não resta 

qualquer dúvida de que o feito deve ser processado em uma das Varas 

de Fazenda Pública dessa Capital. Nesse sentido: APELAÇÃO - 
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USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR - INTERESSE DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEMONSTRADO - POSSIBILIDADE DA 

REMESSA DO PROCESSO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO POR 

UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO - ACOLHIMENTO 

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. O interesse Público 

manifestado no processo possibilita a remessa para processamento e 

julgamento por uma das Varas da Fazenda Pública. (Ap 48727/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016) Logo, resta evidente que, 

havendo interesse da Fazenda Pública Municipal, a competência para 

julgar a lide é da Vara de Fazenda Pública. Diante do exposto, havendo 

interesse de estado, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO da competência jurisdicional para processar e julgar a presente 

demanda, em favor de uma das Varas de Fazenda Pública desta Capital, 

com as anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034101-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034101-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

encaminhado equivocadamente a este juízo, pois foi distribuído por 

dependência aos autos n° 1032496-32.2018.811.0041 em tramite na 7ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a 

remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004977-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

R B NUNES LEITE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004977-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: R B 

NUNES LEITE & CIA LTDA - ME Vistos etc. A o petitório de ID: 10743499, a 

executada, após devidamente citada, apresentou proposta de pagamento 

do crédito exequendo. A exequente manifestou concordância, quanto a 

proposta apresentada. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e, determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da 

obrigação, e julgo prejudicado o recurso de apelação interposto às fls. 

271/288. Custas, já antecipadas. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento 

do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031881-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (AUTOR(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Clube Monte Líbano 

de Cuiabá em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2018, nos valores 

de R$ 8.151,12, R$ 10.007,48 e R$ 8.351,26 respectivamente, o que não 

condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a suspender as cobranças e se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços, acerca dos débitos aqui discutidos, sob pena 

de multa. 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] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 15801279 

que a ré, em 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 4.060,71, R$ 6.895,79, 

R$ 4.547,22, etc., mas nos meses de julho, agosto e setembro de 2018 

efetuou cobranças nas quantias de R$ 8.151,12, R$ 10.007,48 e R$ 

8.351,26 respectivamente, demonstrando a existência de alguma 

irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o 

corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, 

pois ela se trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado. 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] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, 

para determinar a ré a suspender as cobranças discutidas e se abster de 

suspender o fornecimento dos serviços, e caso já interrompido, que 
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restabeleça, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o 

serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial 

sobre cada mês discutido, no valor da média das três últimas faturas que 

possivelmente reflitam seu real consumo, ou seja, de R$ 5.406,21 cada, no 

prazo de dez dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. No 

mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 22/01/2019, às 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, 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). 

Considerando que a parte autora promoveu o recolhimento das custas, 

resta prejudicado seu pedido de gratuidade da justiça. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029833-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDEMIR FAGNER FELICIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029833-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALDEMIR FAGNER FELICIANO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

14/12/2018, às 09h45min 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029833-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDEMIR FAGNER FELICIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1029833-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALDEMIR FAGNER FELICIANO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 09h45min 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001127-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISLAINE MILENA CARDOSO DOS SANTOS BERTELLI (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da Requerida para que comprove, no prazo de 05 

dias, o pagamento do valor das custas processuais, conforme sentença e 

Certidão da Contadoria.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(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: 1010118-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 10h00min para 
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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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1010118-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LINO DA 

CRUZ DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 10h00min 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026913-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026913-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002594-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002594-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003599-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

NUBIA SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003599-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NUBIA SOUZA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034678-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034678-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DE SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036594-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036594-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027364-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027364-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a 

parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

REGISVAN SIMOES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006037-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGISVAN SIMOES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013197-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

S. C. M. M. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013197-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se que a parte ré, devidamente citada 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, assim, decreto a sua 

revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste sobre o laudo pericial realizado na data da audiência de 

conciliação (ID 15083373), no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012865-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(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: 1012865-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO ALVES SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se que a parte ré, devidamente citada 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, assim, decreto a sua 

revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste sobre o laudo pericial realizado na data da audiência de 

conciliação (ID 15070532), no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034697-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA REGINA DE ARAUJO (AUTOR(A))

RENATA DE NADAI WROBEL DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ILDA LEITE MOREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para o 

Juizado Especial desta Capital e considerando que o PJE não foi instalado 

naquela esfera, intime-se a autora para informar se pretende continuar 

neste juízo e emendar a inicial; nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

deverá apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas 

iniciais de distribuição e incluir Benedito Antônio de Araújo no polo ativo, 

vez que ele integra o contrato, tudo no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO CASUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000124-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE EDUARDO CASUSA ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030769-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO PALMEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030769-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ROBERTO PALMEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca da petição de ID 15522345. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016188-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016188-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca da petição de ID 15335233. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012483-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO CESAR FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO REAL (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 09h00min 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). 

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, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021169-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA NOLASCO CAMPBELL PENA (AUTOR(A))

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (ADVOGADO(A))

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico que, conforme informação do Departamento de Controle e 

Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO. Ao lançar o numero do 

processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: 

"Existe um emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006017-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS (AUTOR(A))

CAMILA TEREZINHA FONTES KALIX (AUTOR(A))

FILIPE GIMENES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Vistos. Diante da certidão de Id. 13424845, redesigno o dia 10/12/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora, bem como o réu Itaú, na 

pessoa de seu advogado. Intime-se a parte ré Imobiliária e Construtora 

São José pessoalmente para comparecer. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034714-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE INACIO TIMOTEO MACIEL (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA REIS DE SOUZA (AUTOR(A))

LILIAN CLACKSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

GRIMALDO VENANCIO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

PATRICIA VIEIRA NOVAES (AUTOR(A))

MARIZE VAZ DE PAULA (AUTOR(A))

GESUINA DA COSTA BAZETE (AUTOR(A))

HELENA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSEFA MEDEIROS (AUTOR(A))

ANA IZAURA BORGES (AUTOR(A))

DERCELENE DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034714-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIZE VAZ DE PAULA, SEBASTIANA REIS DE SOUZA, GRIMALDO 

VENANCIO DE SOUZA, HELENA GOMES DOS SANTOS, ANA IZAURA 

BORGES, GESUINA DA COSTA BAZETE, SOLANGE INACIO TIMOTEO 

MACIEL, LILIAN CLACKSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA DE ARRUDA, 

PATRICIA VIEIRA NOVAES, JOSEFA MEDEIROS, DERCELENE DA CUNHA 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Visto. Designo o dia 22/01/2019, às 12h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Os autores informaram que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do artigo 71 da Lei nº 10.741/03. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034714-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE INACIO TIMOTEO MACIEL (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA REIS DE SOUZA (AUTOR(A))

LILIAN CLACKSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

GRIMALDO VENANCIO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

PATRICIA VIEIRA NOVAES (AUTOR(A))

MARIZE VAZ DE PAULA (AUTOR(A))

GESUINA DA COSTA BAZETE (AUTOR(A))

HELENA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSEFA MEDEIROS (AUTOR(A))

ANA IZAURA BORGES (AUTOR(A))

DERCELENE DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034714-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZE 

VAZ DE PAULA, SEBASTIANA REIS DE SOUZA, GRIMALDO VENANCIO 

DE SOUZA, HELENA GOMES DOS SANTOS, ANA IZAURA BORGES, 

GESUINA DA COSTA BAZETE, SOLANGE INACIO TIMOTEO MACIEL, 

LILIAN CLACKSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA DE ARRUDA, PATRICIA 

VIEIRA NOVAES, JOSEFA MEDEIROS, DERCELENE DA CUNHA RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Visto. Designo o dia 22/01/2019, às 12h30min 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). Os autores informaram que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do artigo 71 da Lei nº 10.741/03. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034673-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCCO INCORPORACAO IMOBILIARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a ação versa sobre direito real porquanto se trata 

de aquisição originária de propriedade e a autora afirma na inicial que é 

casada, situação que requisita litisconsórcio ativo necessário, portanto, 

ambos devem integrar o polo ativo da ação. Nesse sentido: “AGRAVO - 

AÇÃO DE USUCAPIÃO - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - 

INCLUSÃO DA CONVIVENTE DO AUTOR - REQUISITO INDISPENSÁVEL - 

AÇÃO DE DIREITO REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC - 

REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA AÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Dada a qualificação do autor da 

ação de convivente, imperiosa se faz a regularização do polo ativo da 

ação de usucapião, a fim de incluir sua companheira na demanda, por se 

tratar de ação de usucapião com natureza jurídica de ação real imobiliária”. 

(TJMT, AI 177785/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 

29/03/2016). Negritei. Desse modo, intime-se a parte autora para 

regularizar o polo ativo da ação, a fim de incluir o seu esposo, no prazo de 

quinze dias, sob pena de extinção. Na oportunidade deverá a parte autora 

informar o endereço do requerido, já que consta o mesmo que o seu. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034248-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI - EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

retirar a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) 

missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) 

comprovante(s) nestes autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030350-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIPAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

ELISANGELA RIBEIRO (REQUERIDO)

VANUSSA SOUZA BOTELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030350-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE MILTON DA SILVA SOUSA REQUERIDO: FRIPAN 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ELISANGELA RIBEIRO, 
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VANUSSA SOUZA BOTELHO Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente como mandado. Após, devolva-se à origem 

mediante a adoção das formalidades legais. Às providências. Cuiabá - MT, 

13 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023381-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PIRES MACHADO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(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 DECISÃO Processo: 1023381-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO PIRES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de demonstração de 

hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015824-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR SANTOS DE ALENCASTRO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(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 DECISÃO Processo: 1015824-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDECIR SANTOS DE ALENCASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029091-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 1029091-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDERSON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008643-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008643-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 
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em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034609-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

M. S. L. (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA SAMARTINS LANDVOIGT OAB - 016.898.242-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034609-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MATEUS SAMARTINS LANDVOIGT REPRESENTANTE: DIANA SAMARTINS 

LANDVOIGT REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, e nomeio 

como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 
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avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009855-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

DAYANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009855-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAYANA PEREIRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e 

nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, cadastrado 

junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço Rua Osório 

Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, 

t e l e f o n e  6 5  3 3 1 4 - 1 2 3 7  o u  6 5  9 9 2 5 2 - 2 6 8 1 ;  e - m a i l : 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 
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assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033085-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARQUES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDSON GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Dissolução Total de Sociedade Limitada com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Luciana Marques de Siqueira 

em desfavor de Geadson Gomes da Silva, aduzindo que ela e o requerido 

constituíram a sociedade empresária denominada Armazene TG Pizzaria 

Ltda., na qual a autora investiu R$ 45.000,00, e o réu exerceu o encargo 

da administração da empresa, mas diante da dificuldade deste em prestar 

constas, a autora informou que não havia mais interesse em manter a 

sociedade; que foram realizadas diversas propostas para o requerido 

adquirir a sua cota parte, sem sucesso. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão de todas as atividades 

empresariais, com abstenção do réu em realizar compras junto a 

fornecedores, venda de produtos, contratação de funcionários, uso da 

firma ou denominação social em qualquer negócio, aval, fiança, garantia, 

ou qualquer ato que envolva a sociedade; que seja determinado o imediato 

bloqueio de todas as operações financeiras da empresa junto ao Banco 

Sicoob; que seja deferido o arrolamento de bens em poder das partes com 

a realização de diligência no endereço da empresa e que aqueles que 

estiverem na sede da empresa, que sejam colocados sob a guarda da 

autora, até julgamento de mérito. 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 tal pedido nesta fase, vez que apesar da autora 

não possuir mais interesse em integrar a sociedade, ela discorreu sobre a 

intenção do requerido em adquirir a sua cota parte, assim, suspender a 

atividade e bloquear as contas da empresa poderá causar prejuízos à 

sociedade, mostrando-se precipitada no momento. Ademais ela não 

apresentou qualquer prova de que a continuidade da atividade empresária 

estaria lhe resultando prejuízos. Por outro lado, entendo que o arrolamento 

dos bens irá contribuir para o deslinde do feito, sem contar que não 

causará qualquer prejuízo para as partes. Indefiro a transferência de 

guarda dos bens para autora, pelo mesmo fundamento acima, além disso, 

ela não demonstrou que o requerido esteja dilapidando os mesmos. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO PACIALMNENTE a medida pleiteada, para determinar o arrolamento 

dos bens da empresa Armazene TG Pizzaria Ltda. que estejam na sede da 

mesma ou em poder das partes, devendo ser expedido mandado para 

cumprimento pelo oficial de justiça. Cite-se a parte ré para concordar com 

o pedido de dissolução ou apresentar contestação, no prazo de quinze 

dias (601, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 

2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as 

custas de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023272-41.2016.8.11.0041
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023272-41.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER SILVA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, aduzindo omissão na sentença de ID 12812836, 

vez que não se manifestou quanto à alegação de preexistência da lesão 

no pé direito. A embargada apresenta contrarrazões ao recurso, através 

do ID 13275622. É o relatório. Decido. A finalidade dos embargos de 

declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas (art. 1.022, incisos I 

e II do CPC). Analisando a decisão embargada, verifica-se que não assiste 

razão ao embargante, vez que pretende rediscutir matéria já apreciada, 

pois, embora tendo alegado em manifestação ao laudo pericial que a lesão 

no pé direito é preexistente, manteve-se silente em sua contestação. 

Ademais, sabe-se que a ocorrência de dois acidentes em datas 

diferentes, ainda que resultem lesão ao mesmo membro, não impedem o 

recebimento das indenizações, vez que se tratam de lesões 

independentes. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA – DPVAT– PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES 

DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal. 

Comprovado que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito, o dano 

dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é 

perfeitamente possível a fixação de indenização. A existência de dois 

acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo 

membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se 

tratar de lesões independentes. (TJMT - Ap 38388/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)” 

Sendo assim, não vislumbro quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil a serem sanados, o que demonstra que o 

recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a 

sentença. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração 

de ID 12905841 e mantenho a sentença proferida. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA NOIA GOMES (AUTOR(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036640-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIZANDRA NOIA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LIZANDRA NOIA GOMES, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

27/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta do 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado. No mérito impugna os documentos juntados, alega 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, 

constitucionalidade das alterações na lei do seguro DPVAT, bem como 

quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda, não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como a pendência documental, não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão da parte autora não ter apresentado 

comprovante de residência, os artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 27/11/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que LIZANDRA NOIA GOMES 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do segundo dedo da 

mão esquerda de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 
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n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do segundo dedo 

da mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019283-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE DE LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019283-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLENE DE LIMA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT), promovida por ARLENE DE 

LIMA RODRIGUES em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (ID 15575110). Assim, 

considerando que não houve a citação da parte ré HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII, do CPC. Sem custas, sem honorários por não ter havido a 

citação. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011521-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO TIAGO MARTINS NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011521-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO TIAGO MARTINS NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO TIAGO MARTINS NOVAIS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 
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preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 12/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOÃO TIAGO MARTINS NOVAIS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de residual 

intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023914-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALUISIO DOS SANTOS (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 SENTENÇA Processo: 1023914-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALUISIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por ALUISIO DOS SANTOS em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi 
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intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029669-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

STAEL ANTONIA DE ARRUDA E 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 SENTENÇA Processo: 1029669-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

STAEL ANTONIA DE ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por STAEL ANTONIA DE 

ARRUDA E SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada a apresentar 

documentos que comprovassem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

ou efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo 

legal sem qualquer manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina que “Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte 

autora para que comprovasse fazer jus ao benefício da justiça gratuita ou 

efetuasse/comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a 

mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo 

ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa 

a discussão sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a 

parte renová-la em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é 

pressuposto de constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o 

autor não efetue o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000496-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. DULCINEIA LEMES DO 

NASCIMENTO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de 

Despesas Médicas relativo ao Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

03/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do reembolso 

das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a improcedência do pedido de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, o valor indenizatório, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 
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processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 03/09/2017. Quanto ao pedido de 

ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a 

parte autora juntou nota fiscal referente ao pagamento de exame particular 

de ressonância magnética (ID 11342492), o qual fora solicitado por 

médico, conforme se infere da documentação médica acostada aos autos, 

totalizando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Assim, estando 

demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência dos 

danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas 

pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme 

demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012804-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(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 SENTENÇA Processo: 1012804-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MANOEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSE MANOEL DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

12/03/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor devido de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), dependendo da graduação da lesão no membro, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação. A ré devidamente citada deixou transcorrer o prazo não tendo 

apresentado contestação. É o relatório. Decido. A requerida, devidamente 

citada, não se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a revelia. 

Salienta-se que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses 

do artigo 345 do Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, 

sendo que deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, consoante o 

artigo 344 do CPC. Assim, o boletim de atendimento juntado comprova que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 12/03/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JOSE MANOEL DA SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006056-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(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 SENTENÇA Processo: 1006056-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. FELIPE VASCONCELOS DE 

ALMEIDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 10/09/2014, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, ausência do laudo do IML, bem como a 

prejudicial de mérito: prescrição. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência do laudo do IML e a prejudicial de mérito: 

prescrição, estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, verifica-se que a ré alega a prescrição, vez que o 

sinistro se deu em 10/10/2014 e a ação foi ajuizada em 10/03/2018, sendo 

que a contagem prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do 

Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, 

portanto, em 10/10/2017. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem 

do prazo prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro 

tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido 

é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 

1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não 

existem elementos que demonstrem que o Requerente teve a ciência 

inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não 

há que se falar em prescrição. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/10/2014, 

embora conste erroneamente na petição inicial a data de 10/09/2014, o 

que caracteriza erro material do subscritor da peça, pelo que passo a 

considerar a primeira data. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 
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nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009225-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a inexistência da 

invalidez declarada, ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, responsabilidade pela prova pericial, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 
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R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030770-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAELSON SUEDEN MAGALHAES TEIXEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030770-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAELSON SUEDEN MAGALHAES TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MAELSON SUEDEN 

MAGALHÃES TEIXEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/03/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa, estas não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 
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inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado comprova que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 26/03/2017, embora conste 

erroneamente na petição inicial a data de 26/03/2016, o que caracteriza 

erro material do subscritor da peça, pelo que passo a considerar a 

primeira data. A perícia médica judicial realizada concluiu que MAELSON 

SUEDEN MAGALHÃES TEIXEIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007565-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007565-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JOÃO MARCOS PEREIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/01/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta 

de interesse processual pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 
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VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela pendência documental, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/01/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO MARCOS PEREIRA DA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 
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mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035378-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUDITH DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

MARLENE MARIA DA CUNHA ROCHA (RÉU)

ADEMAR PEREIRA DA ROCHA (RÉU)

ERMESON MARQUES GADDA (RÉU)

SERGIO RIBEIRO (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (id 14260534), 

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: 1035979-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE (ADVOGADO(A))

E. R. D. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO (ADVOGADO(A))

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035979-07.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos 

Morais causados por Acidente de Trânsito ajuizada por Eloah Rodrigues 

de Gouveia representada por Ana de Campos Rodrigues em desfavor de 

Empresa de Transportes Andorinha S/A. As partes formularam acordo 

conforme ID 13184875, requerendo a homologação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 13184875, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios , uma vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026738-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO (ADVOGADO(A))

KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026738-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial, intime-se a 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o 

cumprimento das determinações da decisão que concedeu a tutela de 

urgência, uma vez que há noticia nos autos de descumprimento da 

mesma, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Adriana Sant'Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981145 Nr: 14667-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELY AMARAL 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 14667-60.2015.811.0041, 

Protocolo 981145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104345 Nr: 12289-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1099566 Nr: 10404-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, ASP, ROZELAINE RIBEIRO DOS SANTOS, TVSP

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 172/177 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033526-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033526-05.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Adriana Sant'Anna Coningham Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034713-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034713-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Adriana Sant'Anna Coningham Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034248-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET (ADVOGADO(A))

IRANY DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034248-39.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Adriana Sant'Anna Coningham Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026738-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO (ADVOGADO(A))

KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026738-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial, intime-se a 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o 

cumprimento das determinações da decisão que concedeu a tutela de 

urgência, uma vez que há noticia nos autos de descumprimento da 

mesma, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Adriana Sant'Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034900-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO GADOMSKI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034900-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Albino Gadomski Junior. É notório que com 

a criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. Do mesmo modo, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente julgamento de Conflito de 

Competência, fixou a competência da Vara Bancária para o 

processamento dessas ações, como se vê: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO 

DIRETAMENTE AO JUÍZO DA COMARCA EM QUE LOCALIZADO O BEM 

INADIMPLIDO – PROCEDIMENTO QUE MANTÉM A NATUREZA BANCÁRIA 

DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ORIGEM – COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. É cediço que a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição 

financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza 

bancária da matéria debatida. Como decorre a toda evidência, os 

requerimentos de busca e apreensão, aviados diretamente ao juízo em 

que localizado o bem inadimplido, mantém a natureza bancária da questão, 

e por isso, competem ao juízo da vara especializada na matéria. (TJMT, 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 64501/2015 - CLASSE CNJ - 221 
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COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 06-08-2015) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, INCISO I, § 1º, DO 

PROVIMENTO DE Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA 

DECLINADA. Nos termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, é 

competente a Vara Especializada em Direito Bancário, para o julgamento 

dos feitos que versem sobre consórcio. Precedentes. (CC 34785/2012, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2012, Publicado no DJE 17/10/2012) Assim, por ser entendimento 

pacificado no Tribunal de Justiça e de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM, tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, redistribua-se este 

processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Adriana Sant’Anna Coninghan Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033984-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WENDER MARCOS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033984-22.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a Resolução nº 11/2017/TP, determino a redistribuição da 

carta precatória, tendo em vista se tratar de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Remetam-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Adriana Sant’Anna Coninghan Juíza de Direito em substituição 

legal

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023091-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023091-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: AMAURY PINTO Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que 

as custas foram devidamente recolhidas. 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 o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026503-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (AUTOR(A))

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (ADVOGADO(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1026503-08.2018.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDEBITO Aos 10 de outubro de 2018, às 14h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, 

os autores e a advogada da instituição financeira acompanhada de 

preposto. Aberta à audiência informa o banco a inexistência de proposta 

de acordo, saindo devidamente intimado para no prazo legal apresentar 

contestação e com essa nos autos intime-se os autores para impugnação. 

Por parte dos autores inexistem outras provas a serem produzidas além 

daquelas constantes nos autos. Concedo a instituição financeira o prazo 

de 5 dias para juntada de substabelecimento e carta de preposição. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Khesia Adriana 

Camarço Thimmig Sergio Santos Fernandez Advogada / Parte Autora Parte 

Autora Gabriela Paes Lemes Paiva Leandro André Malheiros Tapia 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000101-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1000101-84.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 10 de outubro 

de 2018, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de preposto. Aberta à audiência constato que a mesma 

restou prejudicada portanto dou a palavra ao advogado do banco para 

manifestar-se: “Requeiro a aplicação de multa do art. 334 do CPC ante a 

ausência do réu”. Apesar do requerimento do douto advogado estar 

totalmente dissociado da realidade dos autos, o que redunda na efetiva 

ausência do Banco Bradesco na presente ação, o qual inclusive 

manifestou-se por duas vezes no caderno processual com fito único de 

tumultuar a ação, ao invés de cumprir o comando judicial disposto na 

interlocutória de 07/08/2018, no que concerne ao depósito da diligência 

para citação da parte requerida, que não esta presente por evidente falta 

de citação. Desta feita não conheço dos argumentos supramencionados e 

considerando a não devolução do AR de intimação do banco, deixo de 

extinguir a ação, que seria a medida mais correta, diante da evidente falta 

de interesse do banco no cumprimento do seu mister. Diante desses fatos 
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sai o banco devidamente intimado do prazo de 48 horas para juntada da 

diligência. Não cumprido, juntado o AR venham conclusos para extinção. 

Caso contrato depositado no prazo improrrogável supramencionado 

redesigno a audiência para o dia 20/02/2019 as 15:30 saindo devidamente 

intimado, admoestando que caso o banco se apresente por advogado 

nomeado para o ato sem poderes para transigir será aplicada a multa do 

art. 77 do CPC. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para 

juntada de substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Felipe Velasques Amaral Fânnia 

Laís Marques Ferraz Advogada da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002255-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS (ADVOGADO(A))

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1002255-75.2018.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

CRÉDITO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA Aos 10 de outubro de 

2018, às 15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira, o representante do autor acompanhado de 

advogado e a advogada da instituição financeira acompanhada de 

preposto. Aberta à audiência informam as partes a impossibilidade de 

acordo. Sai o banco devidamente intimado do prazo legal para apresentar 

contestação. Com essa nos autos intime-se o autor para impugná-la. 

Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para juntada de 

substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Roberto Wagner Barreto Barrios Edson 

Fidelix da Silva Advogado da Parte Autora Representante da Parte Autora 

Juliana Nogueira Erica Fabiana Daniel Advogada da Instituição Financeira 

Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009701-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

PAULO REGIS ANDRADE (REQUERENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1009701-32.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Aos 10 de outubro de 

2018, às 16h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, o autor acompanhado de seu advogado e 

acadêmica de direito. Aberta à audiência sai o causídico do autor 

devidamente intimado para que proceda o cumprimento do despacho 

anterior concernente ao advogado Vinicius de Almeida, juntado o 

substabelecimento em 5 dias sob pena de comunicação a ordem. No mais 

no que tange as informações de Renato de Morais, contidas nos autos no 

que concerne a empresa Multimarcas sai o autor devidamente intimado 

para manifestar em 15 dias, declinando o endereço correto para citação 

da parte ré. Empós concluso, inclusive para designação da audiência. 

NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Thiago Louzich 

da Silva Paulo Regis Andrade Advogado da Parte Autora Parte Autora 

Silmara Andrade Florentino Acadêmica de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026506-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ALMEIDA DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1026506-94.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM 

CONSIGNAVEL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

(SUPERENDIVIDAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO) Aos 10 de outubro de 

2018, às 17h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, o autor acompanhado de seu advogado, o 

advogado do Banco BMG acompanhado de preposto, a advogada do 

Banco do Brasil acompanhada de preposto e a advogada do Banco Pan 

acompanhada de preposto. Aberta a audiência informa o Banco Pan a 

impossibilidade de acordo no presente momento. Sai o Banco Pan 

devidamente intimado do prazo legal para apresentar contestação. Com 

essa nos autos intime-se o autor para impugnação de todas as 

contestações apresentadas. Concedo ao Banco Pan o prazo de 5 dias 

para juntada de substabelecimento e carta de preposição e o mesmo 

prazo ao Bancos BMG e Banco do Brasil para juntada de carta de 

preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Diogo de Oliveira da Cruz Marcos Almeida de Faria Advogado da 

Parte Autora Parte Autora Diogo Ibrahim Campos Kilza Giusti Galeski 

Advogado do Banco BMG Preposto do Banco BMG Juliana Nogueira Erica 

Fabiana Daniel Advogada do Banco do Brasil Preposto do Banco do Brasil 

Pamela Ghiotte Mateus Bruna Pires Pinto Advogada do Banco Pan 

Preposto do Banco Pan

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031324-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENITON PEREIRA 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: 1031324-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GENITON PEREIRA DA SILVA Verificado pela estagiaria Anne 

M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o contrato acostado aos autos 

encontra-se mal dimensionado, estando ilegível em algumas partes. Desta 

forma, faculto ao autor o prazo de 10 dias, para querendo, substituir tal 

documento, sob pena de arcar com as consequências de sua desídia. 

EMPÓS, proceda-se como, abaixo segue: Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo modelo LOGAN 

EXPRESSION, placa NJK4322 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 
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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 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. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809286 Nr: 15760-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE MATO GROSSO LTDA, SEBASTIÃO FORTUNATO JÚNIOR, YVA PAES 

DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREA - 

OAB:10031, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NAIARA FABIANA 

XAVIER DA SILVA MELO - OAB:19677, SEBASTIÃO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 127/130 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813335 Nr: 19812-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O P DE MIRANDA, OLESIO PIAZER DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 78, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMS ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 966-09.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH JAOUDATH HARAOUI, ADIB 

JAOUDATH HARAOUI, GENILDE XAVIER GRUNWALD HARAOUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, THIAGO 

ALENCAR SILVA ABRÃAO DE OLIVEIRA - OAB:21689/OAB-MT

 Intimação dos Executados para manifestarem-se acerca de fls. 934/937, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021736-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA LOPES DE SOUZA ALENCAR (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 144 de 421



ANTONIO BATISTA DE ALENCAR (RÉU)

A B DE ALENCAR & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021736-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: A 

B DE ALENCAR & CIA LTDA - EPP, MARTA LOPES DE SOUZA ALENCAR, 

ANTONIO BATISTA DE ALENCAR Verificado pela estagiária Anne M. 

33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 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, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022841-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA (RÉU)

CARLA MAGRINELLI GONCALVES (RÉU)

MAIS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022841-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MAIS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME, RODOLFO MARANHAO 

AYRES FERREIRA, CARLA MAGRINELLI GONCALVES Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

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, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026805-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA BORGES PINTO (AUTOR(A))

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026805-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VERONICA BORGES PINTO RÉU: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por 

Verônica Borges Pinto em face de Caixa Consórcios S/A Administradora 

de Consórcios. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Ademais, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que a consumidora possui hipossuficiência em sua 

produção. É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 18h00, fazendo-se na carta 

constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003927-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (EXECUTADO)

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003927-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL S/A EXECUTADO: DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS 

LTDA - EPP, GENAINA SELMA BARROS DORNELES Vistos etc... Foram 

realizadas diversas pesquisas com o fito de localizar bens de propriedade 

dos executados passíveis de serem penhorados, ocasião em que se 

localizou três bens imóveis, dois deles com restrição de alienação 

fiduciária e um que se enquadra nos termos do artigo 836, do CPC (Ids: 

14279082 e 14279089). O exequente pugnou pela penhora dos referidos 

bens. Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. Em primeiro lugar, indefiro 

a penhora sobre o veículo Fiat Tipo, Ano 1995, Placa: KFQ-5059, haja vista 

que este se enquadra nos termos do artigo 836 do Código de Processo 

Civil, 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. (...)” 

Outrossim, indefiro a expedição de ofício aos credores fiduciários dos 

bens que possuem alienação fiduciária, porém, nada obsta ao exequente 

que promova à averbação premonitória nos termos do artigo 828 do 

Código de Processo Civil. Em caso de silêncio, ante a ausência de bens 

passíveis de serem penhorados, ante a evidente inexistência de bens, 

SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015. Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DAS 

EXECUTADAS. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direitoível,ratando-se de direito disponautos 

com as formalidades de praxe.lizaçda e Piero Vicenzo Parini.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019985-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO (EMBARGANTE)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO IDOSO 

Vistos, etc. Tratam-se os autos de embargos à execução interpostos por 

Gustavo Schenfelder Salgueiro em face de Agência de Fomento do Estado 

de Mato Grosso S/A, ambos qualificados nos autos. A Embargante aduziu, 

em síntese, que está consignada na cédula de crédito comercial o fundo 

de aval às Micro e Pequenas Empresas Fampe/Sebrae, no montante de 

42,06% do financiamento (R$83.120,00), bem como requer a intimação do 

Sebrae para compor a lide e honrar o compromisso assumido e cobrado 

do devedor. Informou, ainda, a existência do penhor cedular quanto aos 

seguintes bens: - 30 sofás em espuma poliuretano D33; - 02 Balcões 

gelopar; - 60 Cadeiras em junco Rattan; - 07 Aparelhos de ar condicionado 

4TR – Tranne; - 30 Mesas de centro. Nessa senda, ante a apresentação 

da garantia retromencionada, é evidente que a execução encontra-se 

segura, ainda mais, quanto se vislumbra do contrato nº2015000230/0, item 

5, quanto à garantia complementar da Fampe/Sebrae, no montante de 

42,06% do financiamento (R$83.120,00), razão pela qual, diante do 

preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º do Código de Processo 

Civil, CONCEDO o efeito suspensivo ao Embargante, haja vista o seu 

caráter acautelatório. Com efeito, DETERMINO a SUSPENSÃO da ação 

executiva associada/vinculada a estes autos. Outrossim, intimo o 

embargado, por meio de publicação, via DJE, para impugnação no prazo 

de em 15 dias, bem como se manifeste acerca da garantia contida no item 

5 do contrato objeto da execução. Havendo arguição de preliminares e/ou 

juntada de novos documentos, intime-se o embargante para manifestação 

no mesmo prazo. Ademais, ante a documentação juntada no ID nº 

14888407 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita no termos do art. 99, 

§3º do CPC/2015 ressalvando-se que estes poderão ser revogados a 

qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos 

requisitos essenciais a sua concessão. Sem prejuízo, quanto ao pleito 

para inclusão do Sebrae, tal requerimento será analisado após a 

apresentação da impugnação. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033288-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033288-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: BASE DUPLA SERVICOS E 

CONSTRUCOES CIVIL EIRELI Vistos etc. Compulsando os autos, observo 

que inicialmente foi ajuizada ação de Busca e Apreensão, instruída com 

contrato de arrendamento mercantil. Apesar de na decisão Id. 11040698 

ter sido de forma expressa facultada a emenda da inicial, fazendo-se 

constar que tal modalidade contratual “serve para amparar ações de 

Reintegração de Posse”, o autor optou pelo procedimento ordinário, 

anunciando que anteriormente havia formulado seu requerimento na forma 

do art. 562 do CPC. No entanto, na peça de ingresso Id. 10479782 é 

possível verificar a expressa menção à AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO, 

correlacionando todos os seus pedidos no Decreto-Lei 911/69, 

anunciando ora se tratar de contrato com cláusula de alienação fiduciária, 

ora se tratar de contrato de arrendamento mercantil. No entanto, diante de 

a opção adotada pela instituição financeira, não obstante a faculdade que 

lhe foi concedida, por não ter ajuizado Ação de Reintegração de Posse, 

não cabe falar em aplicação subsidiária (ou seja, apenas no caso de 

ausência de norma específica, ou de não incompatibilidade, à reintegração 

de posse), do Decreto-Lei 911/69 ao feito em tela, como disposto no § 15 

do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, bem assim sedimentado pela 

jurisprudência pátria. De tal sorte, recebo a emenda da inicial Id. 13212749, 

devendo sua cópia instruir a contrafé, na citação da parte contrária. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por BRADESCO LEASING S/A em 

face de BASE DUPLA SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA, todos 

qualificados, objetivando o requerente, em tutela de urgência, a imediata 

retomada na posse do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil. 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da 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 (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque acostou o autor a cópia do 

contrato Id. 10479788, firmado entre as partes com cláusula de 

arrendamento mercantil, quanto ao bem descrito na exordial, e ainda, 

demonstrou ter notificado a parte ré (Id. 10479813). Assim, DEFIRO o 

pedido formulado em tutela de urgência, determinando a imediata 

expedição de mandado de apreensão do seguinte bem: 01 (Um) ROLO 

COMPACTADOR 612 H – SERIE AR 010983 – MARCA LIUCONG, 
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mantendo-o depositado nas mãos do autor, até decisão de forma diversa. 

No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, apesar de o autor afirmar na exordial não ter 

interesse no comparecimento em audiência, por não haver manifestação 

do réu quanto a sua realização, designo o dia 20/02/2019, às 17h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via mandado, para 

comparecer à audiência designada, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta decisão 

no Diário de Justiça, bem assim para, no prazo de de 15 dias efetuar o 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: "Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas." Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023242-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSYANE FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Quanto ao requerimento para a concessão da gratuidade de justiça, é 

evidente que tais benefícios devem ser a exceção e não a regra, 

comumente utilizado na grande maioria das ações intentadas na justiça. 

Vê-se dos autos que os fatos narrados, bem como o mero requerimento 

da Embargante não comprovam a hipossuficiência, considerando-se que o 

ônus da prova cabe a quem alega, o que torna impossível a análise pela 

mera arguição de impossibilidade de arcar com as custas judiciais. 

Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova nesse sentido, mas 

sim, analisar aquelas que estão no âmbito do processo. Apesar de a Lei 

1.060/50, exigir apenas a declaração de pobreza, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente da gratuidade de justiça, 

garantindo-se dessa forma a destinação do benefício àqueles que 

realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o entendimento do 

Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 70000322487: 

“Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte 

é suficiente para ser beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o 

pretendente à assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a 

decidir em favor do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar 

demonstrado que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é 

aquele que justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza 

deve ser valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no 

seu parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido 

aos necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

Código de Processo Civil, INTIMO a Embargante para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018 Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008661-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA LIZ MADRUGA VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008661-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO RÉU: BIANCA LIZ MADRUGA VARGAS Vistos etc. Por verificar 

que esta ação tem amparo em contrato de financiamento com vencimento 

em 17/03/2010, no entanto distribuído apenas em 04/04/2018, intimo o 

autor, via publicação no DJE, para querendo se manifestar em 15 dias a 

respeito da prescrição, na forma do art. 487, parágrafo único, do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017924-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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 DECISÃO Processo: 

1017924-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PRIMOR DAS TORRES 
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INCORPORACOES LTDA, SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA, 

GINCO URBANISMO LTDA, RIO FORTE INCORPORADORA LTDA, JULIO 

CESAR DE ALMEIDA BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Acolho as justificativas 

apresentadas pelos autores, por meio da petição Id. 14051967 e defiro o 

pedido de alteração do valor da causa para R$ 5.653.787,71, por 

corresponder ao proveito econômico anunciado pelos requerentes. Não 

obstante, observo que em manifesto descumprimento à ordem judicial, 

estes efetuaram o recolhimento das custas de distribuição na data de 

09/07/2018 com base no anterior valor atribuído, de R$ 500.000,00 (Id. 

14098455) e, ato contínuo, apresentaram pedido de parcelamento das 

custas judiciais (Id. 15153607). Considerando o grande porte do 

conglomerado econômico inserido no polo ativo, sem evidências nos autos 

de que passe por crise financeira ou apresentação de justificativa outra 

autorizadora do pleito em comento, INDEFIRO-O. De tal sorte, faculto aos 

autores o prazo de 15 dias para o recolhimento da diferença das custas 

iniciais, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033490-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT DE OLIVEIRA FERMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033490-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: HERBERT DE OLIVEIRA FERMINO 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN POLO, placa: KAM-9512 (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 no ID 15873823. Por 

ora indefiro o pedido de inclusão da presente busca e apreensão no 

RENAVAM, através 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 outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030741-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1030741-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS 
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Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Da 

análise dos autos, verifico que o notificação extrajudicial contida no ID 

15370083 restou prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada 

devido ao motivo “MUDOU-SE”, portanto não comprovada a constituição 

em mora. 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) 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, 27 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031820-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031820-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que a constituição em mora da 

devedora foi realizada por meio de instrumento de protesto via edital sem 

que a autora comprovasse a frustração da tentativa de notificação 

pessoal da requerida. Constato ainda que o contrato juntado está em 

tamanho reduzido, o que dificulta sua leitura e entendimento. 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 a autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

tentativa frustrada de notificação pessoal ou outro documento que 

comprove a devida constituição em mora da parte adversa, bem como 

cópia em tamanho padrão do contrato juntado anteriormente, tudo sob 

pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031832-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANIA NEVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031832-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SANIA 

NEVES DE ARRUDA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Compulsando os autos, verifico que a constituição em mora 

da devedora foi realizada por meio de instrumento de protesto via edital 

sem que a autora comprovasse a tentativa frustrada de notificação 

pessoal da requerida. 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 a autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

tentativa frustrada de notificação pessoal ou outro documento que 

comprove a devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031574-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARCIA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031574-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SELMA MARCIA CRUZ Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 
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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 

CHEVROLET CAPTIVA, placa: AQQ-0785 (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 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15519360. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. 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, 1 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031670-06.2018.8.11.0041

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:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 1 6 7 0 - 0 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAYKO 

GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Compulsando os autos, constato a 

ausência do contrato com garantia de alienação fiduciária firmado entre as 

partes. Ademais, verifico que a notificação extrajudicial contida no ID 

15503650, ao que tudo indica, retornou devido ao motivo “AUSENTE”, 

portanto não comprovada a constituição em mora do requerido. Nesse 

sentido a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO 

CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" 

- NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 

45724/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/05/2017) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos cópia do contrato de 

consórcio firmado entre as partes e de documento que comprove a devida 

constituição em mora do devedor, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032207-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MARTINEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

MARTINEZ Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial (ID 

15557611) restou prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada 

devido ao motivo “NÚMERO INEXISTENTE”, o que não comprova a 

constituição em mora do requerido. No mais, constato que o autor juntou 

somente cópia do contrato de adesão ao consórcio, deixando de acostar 

o contrato de alienação fiduciária em garantia mencionado na inicial. 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) 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 e cópia do contrato retro 

mencionado, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030993-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MENESES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VINICIUS 

MENESES DE ARAUJO Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Compulsando os autos, constato a ausência do contrato de 

participação em grupo de consórcio, bem como o contrato com garantia 

em alienação fiduciária firmados entre as partes. Desta feita, intimo o autor 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos cópias 

dos referidos contratos, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031553-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031553-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: LUCILA DE LIMA (DR, NESTE PROCESSO FIZ 

CONSTAR QUE A COOPERATIVA CONHECE UM POSSIVEL NOVO 

ENDEREÇO DA REQUERIDA PORQUE NOS DOCUMENTOS USADOS PARA 

COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA HÁ UMA CONTA DE TELEFONE 

CONTENDO O ENDEREÇO PARA O QUAL FOI ENCAMINHADO O AR COM 

VENCIMENTO NO ANO DE 2013 E HÁ UMA CONTA DE LUZ COM O 

ENDEREÇO QUE NÃO FOI DILIGENCIADO COM VENCIMENTO NO ANO DE 

2015.) Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que a tentativa de notificação extrajudicial 

contida no ID 15487817 restou prejudicada, já que a entrega não pode ser 

efetivada, retornando com a observação “MUDOU-SE” escrita a mão. A 

requerente procedeu então a notificação por meio de instrumento de 

protesto via edital (ID 15487822), contudo este só é admitido depois de 

frustrados todos os meios de notificação pessoal da parte adversa, o que 

não ocorreu no caso em tela, haja vista que não obstante o retorno da 

primeira notificação com a informação de que a requerida mudou, no ID 

15487820, tem-se o denominado “Documentos Pessoais Comp de 

Endereço”, não diligenciado, qual seja “AVENIDA IPIRANGA, S/Nº, APTO 

205, EDI PQE RES VIAIPIRA – GOIABEIRAS, CUIABÁ/MT”. Faço constar 

também que a notificação encaminhada via postal faz referência a 

contratos e valores estranhos a esta relação processual. Por fim, 

constato que a Cédula de Crédito Bancário (ID 15487813) está 

parcialmente legível, o que dificulta sua leitura e entendimento. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – MORA DESCARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – ADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL EM 

MANIFESTO CONFRONTO COM A JURISPRUDÊRNCIA DOMINANTE DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO 

RELATOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A descaracterização da 

mora desautoriza a prosseguimento da busca e apreensão, por ausência 

de pressuposto processual indispensável, insculpido no artigo 3º do 

Decreto Lei nº 911/69. (AgR 119938/2014, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

13/10/2014) Desta feita, intimo a autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa e cópia legível do referido contrato, 

tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008995-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT THOMAZ RODRIGUES AZEVEDO (REQUERENTE)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008995-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HERBERT THOMAZ 

RODRIGUES AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc... Intimo o requerente para, no prazo de 15 dias cumprir a 

decisão de Id: 13278842: “(...) esclarecer a razão de interpor a ação neste 

juízo tendo em vista que reside em Rondonópolis onde foi citado e 

notificado nos autos código n.1001110-35.2017, salientando, que o bem já 

foi apreendido com sentença lançada pelo juízo daquela Comarca, 

portanto, sem plausividade os pedidos de manutenção do veículo em seu 

poder e/ou consignação, bem como, exclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, posto depender da liquidação do decisum 

mencionado, para apuração de crédito/débito”, sob pena de extinção do 

feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o autor, 

via correio com aviso de recebimento (Rua da Paz, Nº 250, Bairro: 

Pioneiro, CEP: 78700-543, Rondonópolis-MT), para cumprir em 05 dias com 

a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006540-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

WALLACE ELLER MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURINEIDE DE SOUZA NOGUEIRA SILVA (RÉU)

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA (RÉU)

ORTO INTEGRADA COMERCIO ORTODONTICOS LTDA - ME (RÉU)

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: 

1006540-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ORTO INTEGRADA COMERCIO ORTODONTICOS LTDA - ME, FRANCISCO 

ROBERTO DA SILVA, AURINEIDE DE SOUZA NOGUEIRA SILVA As guias 

relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme 

averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Ante a juntada da 

declaração de Id: 14296767, proceda-se a alteração do polo ativo da 

ação, passando a constar ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS. Desta feita, intimo a requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, expeçam-se mandados de citação aos endereços 

constantes na decisão de Id: 14195699. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se a requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015943-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

PRISCILA MORENO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREA HERTEL MALUCELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015943-75.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: UNICA TRANSPORTES LTDA - ME As guias relativas às 

custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Em primeiro lugar, indefiro o pleito de 

sobrestamento da ação, ante a ausência de previsão legal e em 

celebração ao princípio da celeridade processual. No mais, apesar do 

pedido de aditamento à inicial de Id: 14617018, não se vislumbra do autos 

a juntada do contrato nº 86022/000201484070002, o qual tem por objeto o 

caminhão Scania R440 A6X4, Placa OBR-7157. Desta feita, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias acostar aos autos o referido 

contrato, sob pena de prosseguimento da ação somente quanto ao 

contrato nº 30290-227055191, bem como, proceda o recolhimento das 

custas complementares diante da alteração de sua pretensão patrimonial. 

Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020692-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (RÉU)

CARLOS CESAR BRANDAO (RÉU)

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020692-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS, CARLOS CESAR BRANDAO Verificado pela estagiária 

Anne M. 3324 que as custas foram devidamente recolhidas. 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, citem-se os 

requeridos, via correio com aviso de recebimento, para pagamento do 

valor apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 

dias, sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido 

converter-se em título executivo judicial, conforme acima transcrito. 

Consigne-se na carta que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021463-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021463-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOAO JUSTINO PAES BARROS Verificado pela estagiária Anne M. 33024 

que as custas foram devidamente recolhidas. 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 o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010292-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JACQUELINE ELIZABEL STOCCO SIA LEAO (RÉU)

JOAO LEAO PINTO NETO (RÉU)

JOAO LEAO PINTO NETO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010292-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOAO LEAO PINTO NETO & CIA LTDA - EPP, JOAO LEAO PINTO NETO, 

JACQUELINE ELIZABEL STOCCO SIA LEAO Vistos etc... Verifica-se dos 

autos que as partes entabularam acordo, conforme termo de Id: 15107093, 

pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino 

a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá em 

01/12/2022, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o requerente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. Cuiabá, 

08 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015453-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISLHE PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado – ID nº14400071 - Pág. 1 A requerida pugnou pela intimação do 

Banco para a juntada da nota de venda do bem objeto da lide, conforme se 

vê do ID nº 6646203 - Pág. 1. Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. 

Ante o requerimento constante do ID nº 6646203 - Pág. 1, intimo o Banco 

para que traga aos autos a nota de venda do bem, sob pena de aplicação 

da multa do artigo 77 do CPC. Empós, em caso de silêncio, venham-me os 

autos conclusos, contudo, com a efetiva juntada da nota, remetam-se os 

autos à Contadoria do Juízo para liquidação, dos valores devidos, 

inclusive, custas e honorários advocatícios. Com esse nos autos, 

intimem-se para manifestarem em 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005766-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

GABRIEL COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

A requerida foi intimada para solver os honorários advocatícios, no 

entanto, quedou-se inerte, assim, intimo o causídico credor para 

atualização do débito, com a multa do artigo 523 do CPC., empós 

conclusos para o Bacenjud. Outrossim, não apresentada a nota fiscal dos 

bens que aduz a requerida terem acompanhado o caminhão apreendido, 

de forma indevida, deve ingressar com ação própria, tendo em vista, que a 

liquidação de sentença, se encontra limitada ao decisum. Assim, indefiro o 

pedido ID.14549779, quanto aos móveis reclamados. Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017877-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.R. SAMPAIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado. Pois bem. Não obstante ao requerimento de bloqueio on-line de 

ID nº 14624334 - Pág. 3, intime-se a requerida C.R. SAMPAIO EIRELI - ME, 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento (AV JOAO GOMES 

SOBRINHO, 539, SALA B, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000), para 

que no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, observando-se o cálculo de 

ID nº 14624338 - Pág. 1, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Outrossim, em caso de não pagamento dos 

honorários, venham-me os autos conclusos para bloqueio on-line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020657-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON DE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Tratam-se os autos de cumprimento de sentença. 

Certificou-se o trânsito em julgado. Pois bem. Intime-se o requerido 

RONILSON DE CAMPOS SILVA, pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento (Rua OITENTA E CINCO, N°06, QD 19, Bairro: CPA III, CEP: 

78058-490,), para que no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, 

observando-se o cálculo de ID nº 15005543 - Pág. 2, sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Outrossim, em 

caso de não pagamento, venham-me os autos conclusos para bloqueio 

on-line. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012919-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AYMORE (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILZA LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado. Pois bem. Intime-se o requerido DAILSA LOPES DOS SANTOS, 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento (Rua CEL MACHADO 

LEITE II 120 - Bairro BOSQUE DA SAÚDE, CEP 78050-210), para que no 

prazo de 15 dias, cumpra a sentença, observando-se o cálculo de ID nº 

14904386 - Pág. 1, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 

1º, do CPC/2015. Outrossim, em caso de não pagamento, venham-me os 

autos conclusos para bloqueio on-line. No mais, cumpra-se a parte final do 

decisum, concernente a comunicação da diligência. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006743-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA GILDA TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença. O causídico do Banco pugnou pelo 

cumprimento da sentença, conforme se vê do ID nº 15428556 – Pág. 1. 

Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 15641882 – pág. 1. Os autos 

vieram-me conclusos. Pois bem, Considerando-se o requerimento do 

causídico, intime-se o a requerida FRANCISCA GILDA TEIXEIRA DA SILVA, 

via correio com aviso de recebimento (no endereço: RUA SATÉRO 

PROCÓPIO DE CAMPOS, 16, QUADRA 42, PARQUE NOVA ESPERANÇA I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-575) para no prazo de 15 dias, cumpra a 

sentença, observando-se os cálculos de ID nº15428556, sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Após, 

venham-me os autos conclusos para realização de bloqueio on-line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021036-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAILDE ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT (ADVOGADO(A))

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021036-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LAILDE ALVES DE 

BARROS RÉU: BANCO INTERMEDIUM SA Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por LAILDE ALVES DE BARROS PEREIRA em face de 

BANCO INTERMEDIUM S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando a autora que aos 31/03/2014 firmaram as partes um contrato de 

alienação fiduciária de imóvel, contudo, constatou a abusividade praticada 

pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a 

revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, 

objetivando: - o afastamento da prática de capitalização de juros e do uso 

da Tabela Price, com a substituição pelo método Gauss; - a retirada da 

correção monetária pelo IGPM cumulativa com a Tabela Price; - a 

devolução dos valores pagos indevidamente, ou o abatimento ao saldo 

devedor; - o recebimento de indenização por danos morais decorrente da 

má prestação de serviço; - em antecipação de tutela, a autorização para 

consignação da parcela no valor que entende devido (R$ 1.287,13); - a 

inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

92.250,00 e acostou os documentos Id. 8745266 a 8745501. Na decisão 

Id. 9109226 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, concedida a assistência judiciária e designada audiência. O 

réu foi citado (Id. 9815071) e audiência realizada no Id. 9974046, sem êxito 

na composição entre as partes. Em contestação Id. 10137658, o réu 

aventou em preliminar a inadmissibilidade de provas unilaterais. No mérito, 

aduz que: - a capitalização de juros possui respaldo legal, não havendo 

ilegalidade no uso do método price pelas instituições do Sistema Financeiro 

Nacional; - ausente a abusividade no índice de correção monetária, que 

não gera acréscimo do patrimônio; - não estão caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a 

pretensão de indenização por danos morais; - não se fala em repetição do 

indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela antecipada; - não se 

aplica a inversão do ônus da prova; Ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Impugnação à contestação Id. 10301089. Por meio da 

petição Id. 12666770 a autora pugnou pela reapreciação do pedido liminar, 

ao afirmar ter recebido notificação cartorária para pagamento de R$ 

4.722,95, enquanto na petição Id. 15817245 anunciou ter recebido outra 

notificação, informando que seu imóvel foi encaminhado à leilão, 

designado para 16/10/2018. É o relatório. Decido. Primeiramente faço 

constar que apesar do pleito de perícia por parte da autora na impugnação 

à contestação, tenho que posteriormente, protestou pelo julgamento 

antecipado. Pretende a autora, por meio desta ação, a revisão do contrato 

firmado entre as partes, de financiamento imobiliário com cláusula de 

alienação fiduciária, objetivando a revisão com relação a prática de juros 

capitalizados e quanto ao fator de correção monetária incidente, pugnando 

pelo recebimento de indenização por danos morais. Em que pese a 

discussão entre as partes acerca da inversão do ônus da prova, certo é 

que, em se tratando de relação consumerista e por ser a autora tida por 

hipossuficiente, mister se faz a sua aplicação, na forma do art. 6º, VIII, da 

Lei 8.078/90. No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, 

em se tratando de contrato de alienação fiduciária de imóvel, regido pela 

Lei 9.514/97, esta de forma expressa dispõe acerca da legalidade de tal 

prática, senão vejamos: “Art. 5º As operações de financiamento imobiliário 

em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, 

observadas as seguintes condições essenciais: .. III - capitalização dos 

juros;” No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a 

previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do 

disposto na cláusula 1.2, “e.3” (Id. 8745292 – Pág. 4), da qual a 

consumidora tinha inequívoca ciência, já que teve acesso ao contrato e 

inclusive o juntou com a exordial, restando clara a contratação da prática 

da capitalização mensal de juros. Nesse sentido, o posicionamento há 

muito sedimentado pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo: 

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Demais disso, a 

legalidade da sua incidência está consolidada pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 
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instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” Ante a expressa previsão 

contratual, aliada à clara demonstração da taxa mensal não 

correspondente ao duodécuplo da anual, mantenho a sua incidência, na 

forma em que contratada. De conseguinte, inexiste ensejo no pedido de 

afastamento do cálculo do débito pela tabela price, mediante sua 

substituição pelo método gauss, por acarretar em juros simples, senão 

vejamos: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA 

PRICE - MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PORVIDO. [...] - A divergência entre a taxa de juros anual 

e o duodécuplo da taxa de juros mensal indica a existência de previsão 

contratual acerca da capitalização de juros. - A capitalização de juros é 

lícita se contratada, conforme MP 1.963-17/2000. - Inexiste qualquer 

parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros 

pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer 

argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela 

Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não 

é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção 

monetária ao saldo devedor e as prestações. - A sentença que entendeu 

dessa forma deve ser mantida e o recurso não provido.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0079.11.016129-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela 

Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL). Em relação à correção monetária, ressalvo 

que esta é aplicada para a atualização do saldo devedor, ou seja, para a 

recomposição o valor da moeda, não servindo como fonte de 

enriquecimento da parte. Assim, conforme a melhor doutrina e 

jurisprudência majoritária, sendo estipulado em contrato, de forma 

expressa, a adoção do IGPM como índice de correção monetária, índice 

divulgado pela respeitada Fundação Getúlio Vargas, que reflete a variação 

da moeda de forma aceitável, deve ser mantido este critério de atualização 

do saldo devedor. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. 

INDEXAÇÃO PELO IGP-M. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 

REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. A livre pactuação 

do IGP-M como fator de correção monetária não viola o art. 6º, V, do CDC. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (AgRg no AREsp 165.318/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 03/04/2013). 

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SFI. LEI N° 

9.514/1997. INTENTO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO ALEGADA PELO 

AUTOR. IMPROPRIEDADE. MULTA. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR. IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA. SISTEMA DE REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. [...] 6- Não é ilegal e nem abusiva cláusula, em contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, que estipula o IGPM como índice 

de reajuste das prestações. 7 - "O sistema de prévio reajuste e posterior 

amortização do saldo devedor dos contratos de financiamento imobiliário 

não fere o equilíbrio contratual e está de acordo com a legislação em 

vigor" (AgRg no AREsp 399.342/DF). 8- Apenas se caracterizada a má-fé 

deve ser admitida a repetição do indébito de forma dobrada.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0694.04.017472-4/004, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 

15/07/2016) Por fim, no que tange ao pleito de reapreciação da tutela 

antecipada, observo que a autora não recorreu da decisão Id. 9109226 

que indeferiu o pedido de consignação judicial do valor que entende 

devido. De tal sorte, competia à parte autora, na forma contratada e em 

estrito cumprimento ao disposto no art. 330, § 3º do CPC, continuar 

pagando à instituição financeira o que foi contratado. Se assim não 

procedeu, tampouco anunciou ou mesmo firmou na inicial pedidos 

relacionados as medidas expropriatórias extrajudiciais, regulamentadas 

pela Lei 9514/97, não cabe ao juízo, notadamente nesta fase processual e 

diante de as razões postas em juízo e indeferidas por meio deste 

“decisum”, obstaculizar o leilão anunciado pela requerente, competindo-lhe 

purgar a mora e/ou exercer o seu direito de preferência, na forma da lei 

em comento. Por fim, diante desses fatos o que redunda em 

improcedência do pleito exordial, evidentemente, não se fala em dano 

moral. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LAILDE ALVES DE BARROS 

PEREIRA em face de BANCO INTERMEDIUM S/A. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035144-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA PINTO DIAS LEITE (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ARAUJO JUNIOR (AUTOR(A))

EVA DIAS LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035144-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EVA DIAS LEITE, LUIZ 

CARLOS ARAUJO JUNIOR RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por EVA DIAS LEITE DE ARAUJO e LUIZ CARLOS DE 

ARAUJO JUNIOR em face de ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando os 

autores que a partir de novembro/2016 a parte ré passou a inserir nas 

faturas valores a maior, sem justificativa, e que sempre pagaram na 

integra a fatura de seu cartão de crédito, à exceção da de 

novembro/2016. Afirma que, por constatar a abusividade praticada pela 

instituição financeira, pretendem a revisão contratual, mediante a 

aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros 

remuneratórios em 0,5% a.m.; - o afastamento da prática de capitalização 

de juros; - o recebimento de indenização por danos morais e materiais, 

quanto ao excesso cobrado, em R$ 11.683,24; - repetição do indébito; - 

em antecipação de tutela, a vedação de anotação em cadastros de 

inadimplentes, bem assim da cobrança abusiva; - a inversão do ônus da 

prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 37.080,00 e 

acostou os documentos Id. 10760622 a 10760910. Na decisão Id. 

10961861 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, 

concedida a assistência judiciária e designada audiência, realizada no Id. 

12679856, sem êxito na composição entre as partes. O réu foi citado no 

Id. 13050633 e em contestação Id. 130000145 aduz que os autores 

distorcem os fatos ao se ter em vista que desde novembro de 2016 

efetivaram apenas parte do pagamento da fatura, deixando sempre saldo 

remanescente em aberto, sendo esta a razão da cobrança em valor maior 

que os gastos dispendidos, gastando mais do que a sua capacidade de 

pagamento e discorre ainda que: - é inviável a revisão de cláusulas 

contratuais, invocando o princípio “pacta sunt servanda”, não se falando 

em contrato de adesão; - está superada a tese de limitação constitucional 

ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a 

capitalização de juros possui respaldo legal; - não estão caracterizados 

os pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a 

pretensão de indenização por danos morais; - não se aplica a inversão do 

ônus da prova; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando 

a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência e, em caso de 

acolhimento parcial, sejam as custas e despesas distribuídas de forma 

proporcional. Impugnação à contestação Id. 13421485, inovando quanto 

aos encargos moratórios, não aventados na inicial, motivo pelo qual não 

conheço. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Apesar de o réu 

discorrer sobre a imutabilidade das cláusulas livremente pactuadas e em 

consonância com a legislação em vigor, encontra-se inserto na 

Constituição Federal de 1988, entre as garantias fundamentais, dispositivo 

que assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão 

ou ameaça a direito da parte (art. 5º, inciso XXXV), reforçada pelo art. 51 
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da Lei Consumerista. Embora permaneça vigente o princípio da força 

obrigatória dos contratos - "pacta sunt servanda" -, este é redimensionado 

quando se constata a abusividade ou onerosidade excessiva, autorizando 

a revisão contratual. Ademais, é inconteste a incidência do CDC sobre as 

relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme 

pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a emissão da Súmula n.º 

297, que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”, sendo certo que, no caso dos autos, possui a 

parte autora o direito à inversão do ônus da prova quanto aos documentos 

que possui hipossuficiência em sua produção, o que não ocorre quanto a 

prova do pagamento, por ser da parte devedora o ônus de comprovar, de 

forma escrita, a integral quitação dos débitos assumidos. Em face de os 

princípios do Direito do Consumidor e considerando-se que a instituição 

bancária é prestadora de serviços, indiscutível a possibilidade de se 

declarar a nulidade das cláusulas, em contrato de adesão, que possam 

ser consideradas iníquas e abusivas, colocando os consumidores em 

desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com os princípios da 

boa-fé e da equidade (art. 51, IV, CDC), hoje consagrados no Código Civil 

Brasileiro, além de o princípio da função social dos contratos. Posto isso, 

passo ao exame do mérito da causa. Prefacialmente, cumpre ressaltar que 

os contratos de cartão de crédito se dão pelo pagamento integral da 

fatura, que corresponde à totalidade da compra do período. Apenas no 

caso de a parte consumidora optar pelo pagamento a menor, seja do valor 

mínimo ou de outro inferior ao total gasto, é que faz a contratação da 

operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se 

encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês, 

evidenciando, de forma clara o conhecimento da autora quanto ao teor 

das verbas contratadas, não sendo os argumentos do ID.13421485, 

passível de afastar a avença firmada entre as partes. Dada a 

particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e 

plenamente válida a contratação a partir do seu uso pela parte 

consumidora. Sobre o tema, extraio parte do julgado nº 

1.0035.04.045760-4/001 – TJMG, de Relatoria da Des. Márcia de Paoli 

Balbino: "O contrato das partes é de cartão de crédito, e a apelante ao 

mesmo aderiu ao fazer uso efetivo do cartão. Ao não pagar os valores 

totais das faturas, incorreu em financiamento de suas compras e/ou 

saques. Tal financiamento é próprio e inerente ao cartão de crédito, pois, 

do contrário, seria mero cartão de compra à vista. Esse financiamento é 

quitado pelo banco junto aos lojistas onde foram feitas as compras, 

originando encargos que são cobrados dos usuários. Por isto, no contrato 

de cartão de crédito não há como estabelecer, previamente, a taxa dos 

juros remuneratórios pois esta será de acordo com a que for exigida pelo 

fornecedor do capital, na data em que o usuário do cartão incorrer em 

financiamento. Daí a licitude da informação da taxa, apenas mensalmente 

nas faturas, tal como consta daquelas anexadas à inicial." No caso em 

tela, apesar de os autores aduzirem a irregularidade praticada pelo Banco 

ora réu, mister se faz destacar que apesar da Instituição Financeira juntar 

documento ID.13000155 de terceira pessoa (Eva da Silva Ferreira), a 

própria autora confessa os pagamentos a menor, juntando as faturas 

ID.10760701 pag.01ss, sem contudo demonstrar os valores dos 

pagamentos, dando ensejo à incidência dos encargos contratados, bem 

assim a cobrança, nas faturas posteriores também não integralmente 

adimplidas, o débito em aberto remanescente das pretéritas. Sendo da 

parte devedora o ônus da prova quanto ao pagamento, o que não foi feito 

nesta ação, constando nos autos a documentação que revela a pendência 

de dívida em aberto pelos requerentes, não há ensejo à produção de 

perícia contábil, como afirmado na exordial, já que não se desincumbiram 

de seu ônus probatório. Quanto aos juros remuneratórios e sua prática de 

forma capitalizadas, observo que o pleito já foi afastado na interlocutória 

Id. 10961861. Isso porque, embora os Tribunais Superiores tenham 

sedimentado o posicionamento sobre a inaplicabilidade do Decreto nº 

22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma 

Bancária) e, tendo a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os 

parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação 

constitucional dos juros em 12% ao ano, senão vejamos: Súmula 596/STF: 

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros 

e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições financeiras públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional.” Súmula Vinculante n. 7: “A norma do § 3º do artigo 

192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de lei complementar.” Súmula 382/STJ: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”. Súmula 381/STJ: “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.” No 

caso em tela, ao se ter em vista que, não obstante o posicionamento 

jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros praticados em dissonância 

da média de mercado, não formularam pedido nesse sentido, 

acrescentando somente na impugnação, momento inadequado de alterar o 

pleito exordial. Demais disso, considerando que, como bem ressaltado, os 

contratos de cartão de crédito se dão pelo pagamento integral da fatura, 

que corresponde à totalidade da compra do período, por não terem os 

autores pago integralmente, revela-se lícita a previsão da taxa de juros 

devidamente esclarecida na correspondência mensal enviada, já que todo 

mês é ofertado ao consumidor a opção do parcial pagamento, que como 

consequência, acarreta no compromisso da parte de arcar com a taxa de 

juros devidamente estipulada na fatura. Nesse sentido: “CIVIL - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO- 

FINANCIAMENTO OBTIDO POR MEIO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO E GASTOS FINANCIADOS NO ROTATIVO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO - LICITUDE - EXCESSO - 

INOBSERVÂNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- LICITUDE FACE 

CONTRATO E MP 1.963-17/2000 - ENCARGOS PARA O PERÍODO DO 

INADIMPLEMENTO- LIMITAÇÃO À SOMA DA TAXA DO CONTRATO PARA 

A NORMALIDADE, COM MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M., 

DESDE QUE PREVISTOS CONTRATUALMENTE - REPETIÇÃO SIMPLES DO 

INDÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] -É 

lícita a informação, na fatura enviada ao consumidor, da taxa de juros 

remuneratórios a ser adotada, quando da utilização do crédito rotativo do 

cartão de crédito ou de saque financiado. [...] -Recurso conhecido e 

parcialmente provido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.042276-1/002, 

Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 14/07/2016, publicação da súmula em 26/07/2016) Assim, 

para a caracterização da contratação da capitalização mensal de juros, 

resta sedimentado o posicionamento de que, quando na contratação de 

prestações em valores fixos e iguais a menção à taxa mensal não 

corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, está o pacto 

indicando que os juros se deram de forma capitalizada. Nessa vertente o 

entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, pacificado no 

Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, 

para efeitos do art. 543-C do CPC que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 
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GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 

No caso em exame, certo é que mês a mês, quando do envio das faturas, 

era explicitado à requerente a taxa de juros mensal, não correspondente 

ao duodéculplo da anual, como se infere dos documentos coligidos com a 

inicial, uma vez que, aquele dispostos na contestação, não dizem respeito 

a este caderno processual, portanto, mostrando-se transparente aos 

contratantes que se deu de forma capitalizada. Por fim, destaco que, em 

razão de a improcedência dos pedidos formulados, não há ensejo à 

pretensão indenizatória, não restando caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, em especial no que tange à tese de ato ilícito 

praticado pela instituição financeira, que agiu em consonância com os 

ditames pactuados. De tal sorte, a improcedência é medida que se impõe. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EVA DIAS LEITE DE ARAUJO 

e LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR em face de ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES BRADESCO S/A e condeno os autores ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2.018. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022095-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA NOLASCO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022095-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TATIANA NOLASCO 

SILVA Vistos... Conforme determina o art. 485, VIII do CPC, extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito de ID 15044566, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo supracitado. Indefiro o pedido de retirada de restrição do sistema 

RENAJUD, em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022477-64.2018.8.11.0041

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:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022477-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NAYARA 

MORAIS DE OLIVEIRA Vistos... Conforme determina o art. 485, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito de ID 

14860741, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

11 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022059-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3E LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022059-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: COMERCIAL E 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3E LTDA - ME Vistos... Conforme determina o 

art. 485, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito de ID 14877822, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022074-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022074-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LYZA 

NAZARETH BARBOSA MAIA - ME Vistos... Conforme determina o art. 485, 

VIII do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito de ID 14940977, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o pedido 

de retirada de restrição lançada sob o bem através do sistema RENAJUD, 

em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030787-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO MOREIRA ARRAIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030787-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DARIO MOREIRA 

ARRAIS DE OLIVEIRA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no 

ID 15798440, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

9 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1017617-88.2016.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI

REQUERIDO(A,S): EFFETIVA ENGENHARIA LTDA – ME, EDEM JAMES DE 

CAMPOS OLIVEIRA e TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA.

CITANDO(A,S): TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA, CPF: . 

937.071.260-72.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 138.922,76

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

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$ 138.922,76 . 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, 4 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1021239-44.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

PARTE RÉ: JOACIR VIAPIANA

CITANDO(A, S): JOACIR VIAPIANA, CPF: 965.160.030 -68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 33.662,15

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO MARCA HONDA, MODELO NEW FIT LXL -AT 1.4 FLEX, ANO/FAB 

2009, COR PRATA, PLACA NJE-3993, RENAVAM 132489511, e CHASSI 

93HGE68509Z107716.

 Eu, digitei. Cuiabá - MT, 4 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 101009152-56.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇAÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA

EXECUTADO: HERCULANO E HERCULANO LTDA – ME, KELLY

CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO, CARLA CRISTINA DE ARRUDA

CITANDO: HERCULANO E HERCULANO LTDA – ME- CNPJ: 

16.868.690/0001-35, KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO - CPF: 

813.395.931-49, CARLA CRISTINA DE ARRUDA – CPF: 460.633.581-53,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.321,71

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 dos Executados da 

importância de R$ 14.321,71. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

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, 11 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024659-23.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇAÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

EXECUTADO: LIMPARHTEC SERVICOS LTDA – ME e MICHELLY OLIVEIRA 

DOS SANTOS

CITANDO: LIMPARHTEC SERVICOS LTDA – ME - CNPJ: 

06.273.710/0001-71,MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF: 

000.236.531-67.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/08/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 207.577,69

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 dos Executados da 

importância de R$ 207.577,69. Ocorre, porém, que os Executados 

deixaram 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, 11 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1031209-68.2017.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI
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REQUERIDO(A,S): POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 

EIRELI - EPP e MARCOS MARCELINO ALBUES

CITANDO(A,S): POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 

EPP, CNPJ - 09.266.365/0001-37, MARCOS MARCELINO ALBUES, CPF: 

567.796.151-53.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 29.480,28

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

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$ 29.480,28. 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,11 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032239-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES (ADVOGADO(A))

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão acostada aos autos, 

bem como proceder a complementação de diligência do Oficial de Justiça, 

fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco indicados aos 

autos, no prazo legal.

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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014565-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033773-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DISTR ALIM P CAES LUPUS LTDA ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013706-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO DA COSTA FARIA (RÉU)

R A DE FARIA E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023155-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA RAMOS AGUIAR DE FREITAS (RÉU)

EDIVALDO DE FREITAS JUNIOR (RÉU)

PANORAMA PROJETOS AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 159 de 421



n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021923-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA (RÉU)

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. 

Proceda-se baixa de restrição cadastral referente a esta ação, se houver. 

Após, diga o autor sobre cumprimento do referido e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018427-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MILTON NUNES BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensável a pesquisa pretendida pelo autor, considerando 

que o não localizado foi o bem e não o requerido, que inclusive está 

habilitado nos autos. De outra banda, não cabe ao requerido impugnar a 

conversão da ação em execução, pois o Decreto Lei n.911/69, possui 

procedimento próprio, não encontrando o bem é faculdade converter a 

ação. A defesa do requerido é exercida somente após o cumprimento da 

liminar ou comprovar o pagamento das prestações antes da data da 

propositura da ação, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, intime-se 

o autor para cumprir o ID. 15630596, no prazo legal, sob pena de extinção 

do feito, como ali posto. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008487-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para indicar a localização do bem 

penhorado e após, diga o autor. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (RÉU)

ELIAS CALDEIRA NETO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007285-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIA NEUMANN (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. O processo de execução tem procedimento próprio onde não 

dispensa a atuação do oficial de justiça desde a tentativa de citação. 

Assim, expeça-se mandado ou carta precatória no endereço declinado 

pelo autor para citação e demais atos executórios. Cumpra-se. Cuiabá, 

11.10.18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024440-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON BATISTA DE MORAIS (EXECUTADO)

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010363-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001697-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024374-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Intime-se o credor 

para apresentar demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora 

on line. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá o autor providenciar a citação da parte requerida no prazo 

legal e por uma das formas de Lei. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

15.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023857-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO (REQUERIDO)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensáveis as pesquisas considerando que o bem que não 

foi localizado, a requerida sim, inclusive está habilitada nos autos. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008738-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO LA ROQUE OBEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O autor pretende execução de sentença transitada em julgada 

de processo físico. Assim, deverá o cumprimento da sentença seguir nos 

próprios autos e deverá fazer no processo físico. Arquive-se o presente. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032653-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JUNIOR BELINKI (RÉU)

JULIO JUNIOR BELINKI 71364641100 (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034812-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MATEUS DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035200-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se a conexão com o processo 

ditado pelo requerido n. 1025213-55.2018.8.11.0041, que tramita pela 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Assim, remeta-se o feito ali 

por ser o competente para apreciar e julgar o presente. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031090-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DAVID NASCIMENTO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação 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: 1035176-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022396-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS (ADVOGADO(A))

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RAFAEL SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083121 Nr: 3026-41.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797127 Nr: 3497-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 334437 Nr: 4944-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E CONTIJO LTDA, JOSÉ ROBERTO 

BORGES PINTO, IONE GERALDA GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre certidões de fl.173 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090682 Nr: 6421-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN ARAUJO RIOS ME, SUELEN ARAUJO 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770839 Nr: 23876-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LINO DE OLIVEIRA, MARIA PERPETA DE 

FREITAS OLIVEIRA

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

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9151/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre impugnação de fls.144/212 e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045448 Nr: 44091-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 
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certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15.10.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1030866-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (EMBARGANTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

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. Somente fez em relação a 

pessoa física que demonstra possibilidade de arcar com os custos 

processuais. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, fazer 

comprovação da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, 

mantendo-se o indeferimento do benefício, devendo em cinco dias 

proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação 

ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034883-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY FATIMA CHERUBINI COSTA (AUTOR(A))

VALDIZ PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035193-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em análise as razões postas na Exceção de 

Pré-executividade verifica-se que não se trata de matéria de ordem 

pública a ser questionada neste incidente. A contrariedade com a 

determinação posta no ID n. 14673643, deveria ser questionada através 

de recurso próprio, entretanto, nada foi interposto, tratando de matéria 

preclusa. Ademais, a determinação ali posta segue as normas do NCPC. 

Não pode valer-se o Executado da referida Exceção, para discutir 

decisão, que possui recurso cabível. Além do que, não se trata de matéria 

a ser questionada em sede de Exceção de Pré-executividade. Diante do 

exposto, NÃO Acolho a Exceção de Pré-executividade, interposta pelo 

executado. Tenho por satisfeita a obrigação, pela penhora, facultando ao 

credor o levantamento. Nada mais havendo que as partes reclamarem. 

Expeça-se alvará e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030832-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES (ADVOGADO(A))

ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021832-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (AUTOR(A))
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HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019573-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (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 

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$ 64.112,92 (sessenta e quatro mil 

e cento e doze reais e noventa e dois 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, 15.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022564-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLISON DE SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031406-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1031406-23.2017.8.11.0041 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOCELIO LOPES 

DE SOUZA Endereço: Rua Antônio Moraes dos Santos, 452, Rua Antônio 

Moraes dos Santos, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: EDIFÍCIO MILÃO, 1331, AVENIDA 

ISAAC PÓVOAS 1331, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-900 Nome: 

BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, 12 Andar, 

Cerqueira Cesar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-300 Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS 

QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-900 Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: RUA CRISTÓVÃO 

NUNES PIRES, 110, Sala 1101, CENTRO, FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 

88010-120 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para impugnara a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007860-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1007860-36.2017.8.11.0041 Valor da causa: $9,107.71 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 

andar, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 POLO 

PASSIVO: Nome: PAULO CESAR OLIVEIRA DE ARRUDA Endereço: RUA 

CINQÜENTA E UM, 8, Qda 191, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-255 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016770-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE WLADISON MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1016770-52.2017.8.11.0041 Valor da causa: $11,363.99 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, 

VILA DAS ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 08557-105 POLO PASSIVO: Nome: 

RONIE WLADISON MARTINS Endereço: RUA C, 1, QD12 BL5 AP304, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-244 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012746-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001059-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA FELICIANO DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1001059-70.2018.8.11.0041 Valor da causa: $16,343.93 ESPÉCIE: [BUSCA 

E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: GILMARA FELICIANO DIAS 

Endereço: RUA VINTE E TRÊS, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-115 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023024-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OACY PINHEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1023024-41.2017.8.11.0041 Valor da causa: $73,992.84 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: OACY PINHEIRO DE ANDRADE 

Endereço: RUA B, 03, Quadra 09, VILLAGE FLAMBOYANT, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78035-370 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, CUIABÁ, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021288-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN DE OLIVEIRA (RÉU)

VALMIR FERNANDES BEATO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que me dirigi ao endereço constante do mandado e lá 

estando não foi possível proceder à CITAÇÃO da devedora HELEN DE 

OLIVEIRA, em face da mesma ali não residir e não obtive informação do 

atual paradeiro da mesma. O referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 20 

de agosto de 2018. ORLANDO NORONHA DA LUZ Oficial de Justiça SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015892-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL GARCIA SILVEIRA SANTOS (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA Situação da diligência: Negativa 

Certifico que, em cumprimento ao mandado em tela, no dia 02/03/2018, não 

foi possível proceder à citação e busca e apreensão do bem em nome de 

Raquel Garcia Silveira Santos, posto que não encontrei a requerida ou o 

bem objeto da demanda. Nestes termos devolvo o presente mandado, 

mantendo-me a disposição para novas diligências. O referido é verdade e 

dou fé.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012665-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK (ADVOGADO(A))

BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO FERNANDES DE BRITO (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR OS 

EMBARGOS, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001055-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEY SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 
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NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao mandado de id 12210719, 

diligenciei ao endereço do mandado mas não localizei o bem a ser 

apreendido descrito no mandado, bem como não localizei a parte a ser 

citada. Pelo exposto, devolvo o referido mandado, em cumprimento a Carta 

de Intimação solicitando sua devolução. O referido é verdade. CUIABÁ/MT, 

1 de junho de 2018. ANA PAULA DE FRANCA SILVA Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009799-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé, que dirigi-me a Rua Das Dálias, n. 208, Bairro Jd. 

Cuiabá, e ali sendo no dia 24/08/18, as 17h07, fui informado pela requerida 

Ana Carolina de Figueiredo Muniz, que o moto Bis 125 ES, declinada na 

petição inicial, foi vendida há 02 anos, que não lembra o nome do 

comprador e que desconhece o paradeiro do comprado, assim como da 

moto. Diante do exposto, não foi possível proceder a apreensão do 

referida moto e demais atos, uma vez que, conforme endereço declinado 

no mandado, a mesma, encontra-se em lugar incerto e não sabido. Pelo 

que suspendo a diligencia e devolvo o r. mandado a secretaria para os 

devidos fins. /MT, 23 de setembro de 2018. ANSELMO NORONHA DE 

OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020858-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

EURO MAGALHAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019039-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISSANDRA MARIA DA SILVA C.ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao r. mandado determinado pelo 

MMº Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário. 

Que de posse do presente mandado dirigi-me ao endereço mencionado e 

lá estando não foi possível proceder o devido cumprimento determinado 

em virtude da parte requerida MARISSANDRA MARIA DA SILVA C. ROSA, 

informou que o veículo esta apreendido no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Diante do exposto devolvo o r. mandado na secretaria para os devidos 

fins. CUIABÁ/MT, 24 de maio de 2018. LUCY JESUS DOS SANTOS Oficial 

de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019039-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISSANDRA MARIA DA SILVA C.ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao r. mandado determinado pelo 

MMº Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário. 

Que de posse do presente mandado dirigi-me ao endereço mencionado e 

lá estando não foi possível proceder o devido cumprimento determinado 

em virtude da parte requerida MARISSANDRA MARIA DA SILVA C. ROSA, 

informou que o veículo esta apreendido no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Diante do exposto devolvo o r. mandado na secretaria para os devidos 

fins. CUIABÁ/MT, 24 de maio de 2018. LUCY JESUS DOS SANTOS Oficial 

de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019050-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE AZAMBUJA GARIGLIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, procedi a diligência no endereço descrito, no 

entanto não foi possível efetuar o ato por não localizar o veículo, objeto da 

ação. CUIABÁ/MT, 22 de junho de 2018. MANOELA VITAL RODRIGUES 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021837-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que de posse do mandado dirigi-me na data do dia 

02/05/18 as 12:00hs até o endereço constante no mandado RUA 

PROJETADA 24, NUMERO 251, bairro jardim universitário condominio entre 

rios, casa 16, e lá estando que após as formalidades legais NÃO FOI 

POSSÍVEL EFETUAR A APREENSÃO DO BEM OBJETO DA AÇÃO 

DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL, em face deste oficial não localiza-lo no 

endereço sendo inforamdo pela porteira remota da empresa PORTER Srª 

LUCIANA SANTOS , que o devedor não reside no condominio que o seu 

nome não consta na lista de morador e que na casa 16 , reside o Sr. 

GABRIEL , razão pelo exposto faço a devolução do mandado para os 

devidos fins. CUIABÁ/MT, 23 de maio de 2018. FATIMO NUNES DE 

SIQUEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813326 Nr: 19803-09.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVA COMÉRCIO DE PLANTAS E 

PAISAGISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

PETIÇÃO DE FLS. 96/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 735083 Nr: 31426-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA - 

ME, GILMAR FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO requisição de informações acerca do endereço do executado 

por meio do sistema BACENJUD, por ser um meio que requer de até dois 

dias úteis para o envio de resposta da requisição, com a manutenção dos 

autos conclusos em gabinete.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através do 

sistema INFOJUD, DEFIRO a consulta de endereço do executado, através 

do referido sistema, cujo extrato segue anexo.

2. Caso informado endereços diversos dos existentes nos autos, 

EXPEÇA-SE mandado de citação, nos termos da decisão de fl. 24.

3. Não havendo informação de novo endereço, INTIME-SE o exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito e arquivamento definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772808 Nr: 25925-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hicham Said Abbas - 

OAB:294.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO REQUERIDO. CERTIFICO AINDA 

QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701757 Nr: 36378-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS DOS SANTOS - ME, JOSE 

MARCOS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762222 Nr: 14733-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE KISTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3677-A/MT

 Certifico que a parte não efetuou o pagamento do valor devido.Na 

oportunidade intimo a parte requerida para requerer o que entender direito 

no prazo de 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1331659 Nr: 15971-89.2018.811.0041

 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: PAULO ERNESTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 A priori retifique-se a distribuição e na capa dos autos a fim de incluir no 

polo passivo ALEX MAIA BUENO, como consta da inicial.

O Embargante maneja pedido de reconsideração ao comando judicial que 

indeferiu a antecipação de tutela vindicada.

Contudo, inexiste previsão jurídica para a espécie no ordenamento jurídico 

brasileiro, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso 

sistema processual, quando na verdade estão as referidas decisões 

exaustivamente fundamentadas no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento deste juízo.

Para se insurgir contra a respectiva decisão, deveria o Embargante eleger 

o recurso cabível.

Nestes termos, tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas.

Decorrido prazo recursal cumpra-se a decisão fl.25.

Intime-se

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006864-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO RICCI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015444-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA (EXECUTADO)
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013056-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABIL MUSTAFA FARES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021589-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME (EXECUTADO)

BARBARA CUNHA BOAVENTURA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019783-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos protocolo datado em 

27/08/2018 requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013836-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FAGUNDES GOMES (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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1070386 Nr: 55574-77.2015.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 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 

bem como impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar o advogado LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB/MT 16.394 

para que regularize a sua representação processual, no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de ser desconsiderado e sua petição 

desentranhada dos autos, tendo em vista não constar procuração "ad 

judicia" nos autos que lhe dá capacidade postulatória; caso a parte 

requerida regularize a sua representação processual no prazo 

assinalado, também é a presente para intimar a parte autora para 

manifestar quanto a petição 133/138 que informa o processamento da 

recuperação judicial nº 11427-58.2018.811.0041 Código Apolo 1312131 

em trâmite na 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial nesta Capital 

requerendo a suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098372 Nr: 9860-60.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SOARES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo do quinquídio legal, para a parte 

autora manifestar-se nos autos apesar de devidamente intimada conforme 
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devolução de correspondência AR encartada aos autos às fls 98.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047864 Nr: 45345-58.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN FINGER, TALITA FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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.: 21740 Nr: 13629-04.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EUSTÁQUIO COSSO - 

OAB:4519/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos aferi que ante o contido na 

petição de fls 145/149, a parte executada já realizou a carga dos autos em 

28/08/2018 e os devolveu em 05/09/2018, portanto pleito já se encontra 

realizado, verifico mais, que consta distribuído o Mandado de avaliação ao 

Sr. Oficial de Justiça desde 22/08/2018 sem devolução até a presente 

data, desta feita impulsiono os autos para intimar a parte exequente para 

se manifestar sobre acerca das petições juntada nos presentes autos fls. 

145/149, requerendo o que de direito, dentro do prazo legal, impulsiono os 

autos para oficial a Central de mandados a fim de requisitar a devolução 

do mandado deviamente cumprido haja vista estar extrapolado os prazos 

constantes na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441756 Nr: 18110-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 8619-76.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 

PAIAGUÁS LTDA, FÁTIMA TEREZINHA CABRAL, HAROLDO ANTÔNIO 

BATISTA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo do quinquídio legal, para a parte 

autora manifestar-se nos autos apesar de devidamente intimada conforme 

devolução de correspondência AR encartada aos autos às fls 280.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 244257 Nr: 12662-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo do quinquídio legal para a parte 

autora manifestar nos autos apesar de devidamente intimada conforme 

devolução de correspondência AR encartada aos autos à s fls. 289.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 985621 Nr: 16585-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, JULIO CESAR GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 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 
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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.: 1128485 Nr: 22385-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALLAGO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EPP, OSVALDO DALL'AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 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.: 819113 Nr: 25401-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANGELA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 758323 Nr: 10559-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISTILO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, 

ALFREDO TOMOO OJIMA, MAISA FÁTIMA DA SILVA OJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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.: 377379 Nr: 13326-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THERAPEUTICUM MICAEL HOMEOPATIA LTDA 

- ME, MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO, 

ESPÓLIO DE BRÁULIO TEODORO RIBEIRO, MARIA GERALDA SILVA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 918006 Nr: 42074-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA SANTA RITA DA SILVA SEBBA -ME, 

RUBIA SANTA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761270 Nr: 13722-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO 

VIEIRA, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367654 Nr: 5739-33.2009.811.0041

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370468 Nr: 7103-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIALDO MATEUS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MAURICIO COIMBRA GUILHERME 

FERREIRA - OAB:91.811/MG

 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.: 336758 Nr: 7661-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JUVENAL SANTOS

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

BARBOSA - OAB:6835/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.: 1045747 Nr: 44276-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 

FILHO, ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 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.: 861239 Nr: 2712-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERV. DO CEFET E CEFET CUIABÁ SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/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 manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de CITAÇÃO de fls.107, devolvida pela ECT 

pelo motivo "AUSENTE", no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362680 Nr: 32461-41.2008.811.0041

 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: JOAO FRANCISCO FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE LUIZ SARTORI - 

OAB:3.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

requerida, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte requerida da decisão de fls 100, para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: ``I –Intime-se o Requerido para regularizar a representação 

processual, diante da renúncia de fls. 96.

II – Certifique-se o decurso de prazo da intimação da decisão de fls. 87

Após, intime-se as partes para especificar provas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.´´

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774326 Nr: 27521-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP, 

MÁRCIO F ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a fim de requerer o que 
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de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082916 Nr: 2887-89.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MARTINS

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

OAB:209.551/SP

 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.: 1057974 Nr: 50036-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PITARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 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 Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 715587 Nr: 8529-19.2011.811.0041

 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: LIÉGE MARIE MELO FORT DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 CERTIFICO que, a sentença de fls. 273/277 foi publicada no DJE, porém 

nesta publicação não constou o nome do advogado da parte requerida, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

nova publicação do resumo da r. sentença para INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA: Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação nos termos do 

artigo 487, I do CPC, e, de consequência, condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, obrigação 

que fica suspensa por ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 65/66). Revogo a decisão de fls. 65/66, 

em vista da presente decisão. Proceda a Secretaria à alteração do polo 

passivo para Banco Bradesco S/A, fazendo constar na capa dos autos e 

no sistema Apolo, diante dos documentos constantes dos autos. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795257 Nr: 1589-67.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA SIQUEIRA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

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

OAB:14.469-A/MT

 CERTIFICO que, a sentença de fls. 273/277 foi publicada no DJE, porém 

nesta publicação não constou o nome do advogado da parte requerida, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

nova publicação do resumo da r. sentença para INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação 

cautelar, declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação 

da cópia da Cédula de Crédito Bancário e Proposta de Adesão ao Seguro 

de Proteção Financeira, fls. 40/42, documentos que aludem ao pedido 

inicial. Proceda a Secretaria à alteração do polo passivo para BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, fazendo constar na 

capa dos autos e no sistema Apolo, diante dos documentos constantes 

dos autos, com quem foi realizado o contrato. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de 

acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do CPC.

 Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à requerente os documentos 

apresentados pelo requerido, acostados às fls. 40/42 (Cédula de Crédito 

Bancário e Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira), 

substituindo-os por fotocópia. Após, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30785 Nr: 7134-41.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4507/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES FILHO - OAB:4985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o EXEQUENTE para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

aos cálculos de fls 403/405 cujo conteúdo encontra-se devidamente 

lançado no sistema.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276660 Nr: 700-40.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276663 Nr: 703-92.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA RODRIGUES DE AMORIM ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276668 Nr: 708-17.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYDELE EISMAR DE SOUZA DALTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220274 Nr: 11552-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS STURZENEGER - 

OAB:1.942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, 

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19.535/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220280 Nr: 11556-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CINIRA LISBOA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220284 Nr: 11559-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220288 Nr: 11561-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES VIEIRA DE BORBA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 
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Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220289 Nr: 11562-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE SILVA DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS STURZENEGER - 

OAB:1.942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, 

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19.535/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034881-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVARISTO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1034881-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EVARISTO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c 

Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Evaristo Antônio da Silva em face do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN, representado pelo seu 

Presidente, Sr. Sr. José Eudes dos Santos Malhado, Objetivando que “... 

seja o autor, autorizado a ter sua CNH renovada, até final decisão desse 

processo, caso não existam outros impeditivos em seu prontuário, a fim de 

que possa discutir a situação sem que lhe seja injustamente continuada a 

sanção administrativa” (SIC). É o relato do necessário. Decido. Verifico 

dos autos que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este 

Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para o Juízo da 

Fazenda Pública. Nesse contexto, diante da incompetência absoluta deste 

Juízo, remeta-se o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o necessário. Com a urgência que o caso requer. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034088-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034088-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, proposto perante 

este juízo por Antonio Gomes de Souza, devidamente qualificado nos 

autos. Busca o requerente o levantamento dos valores deixados pela de 

cujus Hezir Assis de Oliveira, referente ao saldo depositado em conta 

poupança, junto ao Banco Itaú. Observando-se os documentos 

colacionados ao processo, e conforme a certidão de óbito, constante do 

Id. 15785693, têm-se informações de que a falecida, deixou bens a 

inventariar. O levantamento de valores depositados em conta bancária é 

autorizado pela Lei n. 6.858-1980, desde que não hajam outros bens a 

inventariar, conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto nesta Lei se aplica 

às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos 

por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” Diante do exposto, intime-se o Ilustre subscritor da exordial, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de que 

esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta na 

certidão de óbito da de cujus, bem como, para que traga aos autos os 

demais herdeiros da falecida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031609-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA DOS SANTOS COSTA (RÉU)

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA (RÉU)

SULLEN OLIVEIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1031609-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ENIR DE SIQUEIRA RÉU: MELISSA 

DOS SANTOS COSTA, EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA, SULLEN 

OLIVEIRA COSTA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, 

para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos cópia dos 

documentos pessoais e/ou certidão de nascimento de todos os herdeiros 

do falecido, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013531-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

TEREZA CALIXTA DOS SANTOS FERREIRA FILIZZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA DOS SANTOS RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para retirar o(os) Formal(is) de 

partilha expedido(s), no prazo de 05 (cinco) dias. CUIABÁ, 15 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024988-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

AUXILIADORA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1024988-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ, 

EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ REQUERIDO: LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ 

Vistos etc. Indefiro o pedido do id 15811829, eis que, o estudo 

psicossocial encontra-se juntado aos autos no id 15362712. Intime-se a 

parte autora, para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que de direito. Após, colha-se o parecer Ministerial e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018148-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. B. B. (REQUERENTE)

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR BANDEIRA BISPO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1018148-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JHEYNIFFER PAOLA 

CAMARGO BANDEIRA BISPO INVENTARIADO: ARTHUR BANDEIRA BISPO 

Vistos etc. Ante a certidão do id 15730920, intime-se a inventariante, para 

manifestar-se, acerca do interesse no prosseguimento do feito, dando 

cumprimento integral à decisão constante do id 1386766, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003366-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ANTONIO MARQUES DE PAIVA (REQUERENTE)

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISY ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANNA PAULA PELIZER (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 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003366-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IGOR ANTONIO MARQUES DE 

PAIVA REQUERIDO: GEISY ROSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as 

partes, acerca do parecer Ministerial do id 157451211, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público 

e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002683-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ALVES GOMES (EXEQUENTE)

SAMIRA ALVES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEI ALVES DE JESUS OAB - 000.698.151-86 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

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 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002683-91.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SAMIRA ALVES GOMES, 

WALDIR ALVES GOMES REPRESENTANTE: DARLEI ALVES DE JESUS 

EXECUTADO: VALDEVINO DA SILVA GOMES Vistos etc. Tendo em vista, 

a apresentação de parcelamento do débito alimentício, determino a 

suspensão do feito, com fulcro no art. 922 do CPC. Decorrido o período de 

12 (doze) meses, intime-se a parte autora, para manifestar, seu interesse, 

no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu 

silêncio ser entendido como concordância tácita de que houve a plena 

quitação, Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com baixa no 

relatório desta Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015404-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

IZONILDES PIO 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 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1015404-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA HELENA ROCHA 

BITENCOURT REQUERIDO: EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca das alegações do id 15529585, alertando-a de que seu 

silêncio, será entendido, por este juízo, como concordância tácita da 

quitação e, extinção da ação. Após, colha-se a manifestação do digno 

Parquet. Cumpra-se Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021996-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIENE RIBEIRO LOPES (AUTOR(A))

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CAMILO DE LIMA (RÉU)

RAFAEL SOUZA NUNES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021996-72.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VALMIENE RIBEIRO LOPES RÉU: 

WAGNER CAMILO DE LIMA Vistos etc. Manifeste-se a parte autora, 

acerca das alegações constantes do id 1561068, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026202-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. F. (REQUERENTE)

I. L. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. R. K. (ADVOGADO(A))

L. R. Y. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 
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DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009241-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCO BONATELLI (ADVOGADO(A))

JOSE UBIRATAN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HUMBERTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARLEI TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

UBIRACY TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL TEIXEIRA RODRIGUES (INVENTARIADO)

José Teixeira da Silva (INVENTARIADO)

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: 1009241-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLEI TEIXEIRA DA SILVA, JOSE UBIRATAN TEIXEIRA DA 

SILVA, ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA, MARILANDIA 

TEIXEIRA DA SILVA, UBIRACY TEIXEIRA DA SILVA, HUMBERTO CEZAR 

TEIXEIRA DA SILVA, MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA 

INVENTARIADO: IZABEL TEIXEIRA RODRIGUES, JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA 

Vistos etc. Infere-se dos autos que, por meio do sistema RENAJUD, foi 

localizado um veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa JSJ0062, 

registrado, em nome do de cujus – id. 10909497 (Pág. 4), o qual não 

consta das declarações e da partilha. Diante do exposto, intime-se a 

inventariante, para que esclareça quanto à referida omissão, em 05 

(cinco) dias. Na sequência, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383304 Nr: 19566-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLV, JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VOLNEI DE 

VASCONCELOS MOURA, para devolução dos autos nº 

19566-14.2009.811.0041, Protocolo 383304, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007428 Nr: 26502-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCG, JCDCG, MRCDCG, FZDO, FRCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIA GUEIRINS DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 26502-45.2015.811.0041, Protocolo 

1007428, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032684-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA DE PAULA NEVES (REQUERENTE)

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NENITO PAULA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032684-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DORVALINA DE PAULA 

NEVES REQUERIDO: NENITO PAULA NEVES Vistos etc. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua 

revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Dorvalina de Paula Neves, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 

1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá 

da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, pelo correio, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido NENITO PAULA NEVES, CPF nº 118.431.799-20. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do de cujus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou interesse 

de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

qualificando e informando o endereço dos dois herdeiros do falecido, 

tendo em vista ser necessário a citação dos mesmos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027711-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA AVANCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO JOSE AVANCI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027711-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA AVANCI 

INVENTARIADO: PEDRINHO JOSE AVANCI Vistos etc. Acolho a emenda da 

inicial, constante do Id. 15422112. Concedo, por ora, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 177 de 421



Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Elaine Cristina Avanci Rosa, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 

1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá 

da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, pelo correio, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido, Pedrinho José Avanci, CPF nº 491.799.008-44, Filiação: Luiz 

Avanci Filho e Domingas Lucianetti Avanci. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno 

que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, 

não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já 

que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a 

cobrança e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Por 

fim, havendo testamento ou interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031301-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

WANDA FREITAS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

MARIA FERNANDA SILVA DA COSTA VICCARI (REQUERENTE)

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA (REQUERENTE)

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA SILVA DA COSTA CUSTODIO (REQUERENTE)

MARIA IZABEL SILVA DA COSTA CEZAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1031301-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WANDA FREITAS DA SILVA 

COSTA, MARIA CECILIA SILVA DA COSTA CUSTODIO, MARIA FERNANDA 

SILVA DA COSTA VICCARI, MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA 

ZANATA, MARIA RITA SILVA DA COSTA, MARIA IZABEL SILVA DA 

COSTA CEZAR Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 

15678410. Custas recolhidas. Em face dos elementos constantes dos 

autos, é possível a observância do rito do arrolamento sumário, em 

atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento comum. Nomeio como inventariante Wanda 

Freitas da Silva Costa, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

LUIZ FERNANDO DA COSTA, CPF nº 693.245.228-68, filho de Iraci 

Cardoso da Costa. Os autos permanecerão em gabinete até que a 

indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a 

este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face 

dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033433-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI REINACHI (REQUERENTE)

AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO (REQUERENTE)

BEATRIZ PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BIANCARDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1033433-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LARISSA PRANTEL MANGIERI 

BIANCARDINI REINACHI, BEATRIZ PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI, 

AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO REQUERIDO: 

NELSON BIANCARDINI Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, 

proposta por Beatriz Prantel Mangieri Biancardini, em virtude do 

falecimento de Nelson Biancardini. Colacionando os autos, verifica-se que 

o autor da herança, era residente e domiciliado na cidade de Chapada dos 

Guimarães-MT. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 48, do CPC 

dispõe: "O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente 

para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições 

de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e 

para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha 

ocorrido no estrangeiro." Diante do exposto, determino a remessa dos 

presentes autos, ao insigne juízo Especializado das Famílias e Sucessões 

da Comarca de Chapada dos Guimarães, mediante às devidas baixas e 

anotações Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033530-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARCIA BOTELHO PEREIRA (REQUERENTE)

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1033530-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEOMARCIA BOTELHO 

PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, 

proposta por Cleomarcia Botelho Pereira, devidamente qualificada nos 

autos. A presente ação foi distribuída para esta Vara Judicial. Todavia, o 

referido processo insere-se no âmbito de competência das Varas Cíveis, 

nos termos do disposto pelo art. 51, VI da Lei 4.984/85 (COJE). Assim, 

respeitando-se o princípio do Juiz natural, remetam-se os presentes autos 

ao ilustre Cartório Distribuidor, para redistribuição desta ação, à uma das 

Varas de Jurisdição Civil, com competência de feitos gerais, dessa 

comarca. Cumpra-se com a urgência que a situação requer. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034205-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLIANE MATOS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ORLI FRANKE DUTRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034205-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARLIANE MATOS DO 

NASCIMENTO RÉU: ORLI FRANKE DUTRA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

processual nos termos da Lei 1.060/50. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto 

por Dhiogo Matos Dutra, representado por sua genitora, Marliane Matos do 

Nascimento, em desfavor de Orli Franke Dutra, todos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que, o exequente requer o 

cumprimento da obrigação alimentar referente aos meses de fevereiro a 

setembro de 2018, pelo rito do art. 528 do CPC. No entanto, a ação fora 

proposta em 08.10.2018 e, conforme dispõe o art. 528, § 7º do CPC, o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado, compreende as 

últimas três prestações alimentícias, anteriores ao ajuizamento da ação. 

Sendo assim, os meses de fevereiro a junho de 2018, deverão ser 

manejados por meio de ação autônoma. Intime-se o executado[1] 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 

correspondente aos meses de julho a setembro/2018, totalizando R$ 

746,52 (setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

bem como as prestações que vencerem no curso da presente ação, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação sob 

pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte devedora, para efetuar o depósito da 

pensão alimentícia, diretamente na conta bancária da parte autora, que 

deverá ser informada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista estar ilegível a cópia do cartão constante do Id. 15804998. Como 

medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente 

como mandado de intimação. Notifique-se o nobre Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT,15 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço 

Laboral p/ intimação do executado ORLI FRANKE DUTRA – Avenida 

General Melo, nº 1199, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, CEP: 

78015-300. ZONA: 01

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009484-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA TUTIACHI (AUTOR(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERIO SANTOS MENDONCA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009484-86.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): MONICA TUTIACHI RÉU: ROMERIO SANTOS MENDONCA 

Vistos etc. Intime-se o culto advogado da parte autora, para que se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério 

Público (id.15743266). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030197-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MEDEIROS SILVA (ADVOGADO(A))

PALOMA KAREN RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA CAVALCANTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030197-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PALOMA KAREN RODRIGUES DE 

MORAIS RÉU: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA CAVALCANTE Vistos etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Paloma Karen 

Rodrigues de Morais, em face de Bruno Henrique Rocha Caval Cante, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A ação foi inicialmente 

proposta perante o juízo da 4º Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta comarca, a qual declinou para este juízo, tendo em vista aqui 

tramitar a Ação de Nº Proc. 1009241-45.2018.8.11.0041, onde foram 

fixados alimentos gravídicos em favor da autora. Em que pese a 

requerente afirmar na exordial que os alimentos foram fixados por 

sentença, observa-se que o documento constante do Id. 15306006, se 

trata de uma decisão, e não uma sentença. Sendo assim, não há como 

prosperar o presente pedido a fim de revisionar os alimentos. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022013-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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: 1022013-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOANITA MUNIZ DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial, requerido por Joanita Muniz da Silva, 

devidamente qualificada nos autos. Foi determinada a emenda da inicial no 

id. 14328245, para que fossem prestados esclarecimentos, quanto à 

informação de que haveriam bens sujeitos a inventário, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Contudo, embora devidamente 

intimada, a parte autora não realizou a emenda da inicial, conforme 

certificado no id. 15535718. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com 

fundamento no art. 321, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade 

postulada. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021385-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACY MARIA RADI (REQUERENTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PAOLA RADI MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021385-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LACY MARIA RADI REQUERIDO: CAROLINE PAOLA RADI 

MARTINS Vistos etc. Trata-se de Ação de Regulamentação de 

Convivência, proposto por Lacy Maria Radi, em face de Carolina Paola 

Radi Martins, devidamente qualificados nos autos. Foi determinada a 

emenda da inicial no id. 14201204, a fim de que a autora fornecesse o 

endereço da parte requerida, assim como, cópia da certidão de 

nascimento do infante, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Contudo, embora devidamente intimada, a parte autora não realizou a 

emenda da inicial, conforme certificado no id. 15535734. Diante do 

exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, CPC. 

DEFIRO a gratuidade postulada. Transitada em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 
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independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1029880-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST (ADVOGADO(A))

ELZIRA BENEDITA MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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: 1029880-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELZIRA BENEDITA MALHADO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Prestação de Contas, apresentada por Elzira Benedita 

Malhado de Oliveira, referente à venda do imóvel de que seu filho, Roberto 

Malhado de Oliveira, era co-proprietário, devidamente qualificados. A 

decisão que concedeu autorização judicial para a venda do imóvel, a 

condicionou ao depósito judicial da quota-parte que caberia ao curatelado, 

conforme se observa da sentença, proferida nos autos nº. 

1014718-49.2018.8.11.0041. A curadora juntou a guia de depósito judicial 

do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – id. 15271575. Instado a se 

manifestar, o zeloso Ministério Público concordou com as contas 

prestadas, conforme se observa do pronunciamento de id. 15742519. 

Diante do exposto, HOMOLOGO as contas, para considerá-las prestadas, 

devendo permanecer o valor depositado em conta judicial, até que o 

curatelado dela necessite, cujo levantamento somente se dará mediante 

autorização judicial, ouvido o zeloso Ministério Público, por razão 

devidamente justificada. Intime-se. Ciência ao ilustre Ministério Público. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1029887-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST (ADVOGADO(A))

ELZIRA BENEDITA MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MALHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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: 1029887-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELZIRA BENEDITA MALHADO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Prestação de Contas, apresentada por Elzira Benedita 

Malhado de Oliveira, referente à venda do imóvel de que seu filho, Roberto 

Malhado de Oliveira, era co-proprietário, devidamente qualificados. 

Observa-se que, provavelmente, por um erro do sistema PJE, houve 

duplicidade no protocolo da presente demanda, considerando a ação de 

prestação de contas de nº. 1029880-84.2018, a qual foi julgada nesta 

data. Dessa forma, considerando a identidade de elementos, há que se 

reconhecer a existência de litispendência desta em relação àquela 

referida, o que demanda sua extinção. Diante do exposto, e de tudo mais 

que nos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 

no art. 485, inciso V, do CPC. Intime-se. Ciência ao ilustre Ministério 

Público. Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, enviando os autos ao arquivo. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017922-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA PESSATTI (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO (ADVOGADO(A))

JOSETE MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LAIS NAYANE SILVA DA CRUZ (HERDEIRO)

LUCAS FABRINNI SILVA DA CRUZ (HERDEIRO)

LUA MENDES DA CRUZ (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017922-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSETE MENDES DE ARRUDA 

Vistos. Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento que 

comprove o estado civil da requerente (cópia da certidão de casamento 

com a averbação do divórcio ou da certidão de nascimento), sob pena de 

indeferimento do pedido. Em caso de na certidão de casamento não 

constar averbação de separação judicial ou divórcio, deverá indicar o 

nome do cônjuge para que seja citado. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034424-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE NASCAR DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO PIZONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE JESUS (REQUERIDO)

 

Certifico que, não há nenhuma Av. de nome Governador Frederico Soares 

Campos nesta capital. Portanto procedo a intimação do patrono da autora 

a fim de que este informe o endereço correto a ser feita a diligência, 

inclusive indicando o bairro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029614-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

CARINA COUTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DIOVAN STOLF (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação dos advogados da parte requerente para juntar nos 

autos os dados bancários da autora, para que seja expedido o ofício de 

desconto em folha, conforme decisão. Cuiabá, 15 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017158-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LUCIANO NANTES (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017158-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AMANDA LUCIANO NANTES 

RÉU: DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos. Colha-se o parecer do 

Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033065-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

NILTO JOSE DESTRO RAMOS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA ZAQUEO TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033065-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NILTO JOSE DESTRO RAMOS 

RÉU: MARCELA GARCIA ZAQUEO TAVARES Vistos, Ao Ministério Público. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1156457 Nr: 34464-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHADS, LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIORGES CHARLES 

PASSARINI - OAB:45340

 Vistos.

 Defiro requerimento de fl.54.

 Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando as informações sobre 

possíveis saldos referentes à FGTS, de titularidade do devedor, e 

esclarecendo que, em caso de resposta positiva, o valor deverá 

permanecer bloqueado para saque, até que sobrevenha orientação em 

sentido contrário.

 Oficie-se, igualmente ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Cascavel – PR, para que informe sobre a existência de bens, passiveis de 

penhora em nome do executado.

 Expeça-se, ainda, o necessário para que a dívida seja levada a protesto, 

nos termos do artigo 517, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1156457 Nr: 34464-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHADS, LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIORGES CHARLES 

PASSARINI - OAB:45340

 Vistos.

Abra-se vista ao executado, para, querendo, manifestar sobre o bloqueio 

de valores do FGTS, no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se com o necessário à 

liberação do saldo de FGTS em favor do exequente.

Após, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904351 Nr: 33099-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DINIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 33099-64.2014.811.0041, Protocolo 

904351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769356 Nr: 22319-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACI MARTINS GONÇALVES DE SOUZA, JACKSON 

RICARDO MARTINS GONÇALVES, RICARDO ALEXANDRE MARTINS 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDINOR GONÇALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO CAPELASSI 

DE LIMA - OAB:16.397, CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - OAB:16.397, 

MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:13281, MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO RIBEIRO 

ROCHA, para devolução dos autos nº 22319-36.2012.811.0041, Protocolo 

769356, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101053 Nr: 14804-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBMR, CBM, HFMF, GBM, FABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANE STELLE BECA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 14804-96.2002.811.0041, 

Protocolo 101053, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940846 Nr: 55086-59.2014.811.0041

 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: MARIA LOPES DA LUZ, LAURA LOPES DA LUZ, 

ADRIANA LOPES DA LUZ, MATIAS LOPES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILTON 

PROCÓPIO CASAL BATISTA, para devolução dos autos nº 

55086-59.2014.811.0041, Protocolo 940846, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114077 Nr: 3080-71.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCDM, DPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, LISEANE PERES DE OLIVEIRA - 

OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN DE OLIVEIRA 
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CELESTINO BATISTA, para devolução dos autos nº 

3080-71.1997.811.0041, Protocolo 114077, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1022405 Nr: 33097-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSKK, AKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18866, IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956/O/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença (fl. 84) proposto por Kellvyllyn 

Sabino Katumata em face de Andriele Koseki e Silva (fls. 88/89).

 À fl. 158 a parte exequente pediu a homologação de desistência da ação.

À fl. 170 o Ministério Público opinou pela extinção do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Homologo o pedido de desistência do cumprimento de sentença (fl. 158) e 

declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021721-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

EDEBRANDO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ EUZÉBIO DE LARA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021721-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDEBRANDO DA SILVA LARA 

INVENTARIADO: JOSÉ EUZÉBIO DE LARA Visto. Trata-se de ação de 

inventário ajuizada em razão do falecimento de José Euzebio de Lara, que 

não foi instruída com a obrigatória certidão de óbito. Emende-se a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Anoto que as 

custas devem ser suportadas pelo Espólio e recolhidas antes da 

expedição do formal de partilha (Lei n. 7.603/2001, art. 8ª, parágrafo 

único). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021776-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIMARA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO FERREIRA DE SIQUEIRA (INVENTARIADO)

Jurisdição Voluntária (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021776-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIMARA ANTONIA DA 

SILVA INVENTARIADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, ADELINO FERREIRA 

DE SIQUEIRA Visto. Trata-se de ação de inventário ajuizada em razão do 

falecimento de Adelino Ferreira de Siqueira com quem a requerente alega 

ter convivido em união estável. Preliminarmente, importa observar que não 

será possível reconhecer a união estável da requerente com o 

inventariado nesta ação, o que impõe a propositura de ação própria para 

que seja declarada, mediante observância dos requisitos legais. De outro 

lado, não obstante a requerente declare que o inventariado não possuía 

filhos, nada disse sobre os ascendentes, concorrentes na sucessão do 

falecido, conforme o disposto no art. 1.829, inciso II, do Código Civil. Por 

fim, é necessário que a requerente esclareça se o objetivo desta ação 

resume-se aos direitos da ação reclamatória trabalhista, em que foi 

determinada a juntada de termo de inventariante, ou se existem outros 

bens a serem partilhados. Emende-se, portanto, a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro a gratuidade 

processual. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026039-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1026039-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DIEGO CESAR DE ARRUDA 

BORGES INVENTARIADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Visto. 1. Trata-se 

de ação de inventário proposta por Diego Cesar de Arruda Borges em 

razão do falecimento de Gracie Emilie Zattar de Arruda, cuja certidão de 

óbito informa que a inventariada deixou um filho e bens a inventariar. 2. 

Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante o requerente Diego Cesar de Arruda Borges, que deverá, no 

prazo de 5 (cinco) dias, comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para 

firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função, sob 

pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, o inventariante deverá, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras declarações, 

contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos 

termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena 

de remoção. 4. As primeiras declarações deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das 

matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal (do domicílio da inventariada e onde 

estiverem localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e 

PGE) e da Receita Federal; d) certidão de inexistência de testamento 

(Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659), mediante a apresentação de acordo 

de partilha e instrumento de procuração do companheiro da inventariada. 

6. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for 

constatado no curso do processo que possuí condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. 7. Retifique-se o polo 

passivo, excluindo o nome de José Carlos dos Santos, que deverá ser 

qualificado como interessado, e no seu lugar incluindo o nome da 

inventariada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15.10.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005150-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (ADVOGADO(A))

MARTA FERNANDES PAPAZIAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005150-09.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil proposta por Marta Fernandes Papazian, na qual pretende a 

retificação do registro civil de seu filho, Mateus Vinicius Papazian Khouri. 

Acerca do pedido, o art. 51, VI, do COJE-MT, dispõe que compete aos 
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Juízes de Direito e Substitutos: VI - processar e julgar os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos 

referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que 

delas derivarem ou forem dependentes; Todavia, a competência para 

processar e julgar estas ações é das Varas Cíveis, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CNGC: Art. 292 - Os pedidos de restauração, 

suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos 

tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, 

incisos VI, do COJE/MT. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já manifestou sobre o tema: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

SUSCITADO PELO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C RETIFICAÇÃO DE 

ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO COJE - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Conforme disposto no artigo 51 do 

Código de Organização Judiciária, a competência para julgar as ações 

relativas à nulidade e retificação de registro civil é do Juízo Cível. (CC 

34570/2000, DRA. MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, CÂMARAS CIVEIS 

REUNIDAS, Julgado em 02/08/2001, Publicado no DJE 07/12/2001) 

Portanto, não obstante já tenha sido determinada vista dos autos ao 

Ministério Público, este Juízo é absolutamente incompetente para 

processar a presente ação, pois trata-se de incompetência em razão da 

matéria. A incompetência em razão da matéria é absoluta, deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição (art. 64, §1º, do CPC). Diante disto, declaro a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a presente ação, e declino a 

competência em favor de qualquer das Varas Cíveis, desta capital. 

Providencie a Sra. Gestora as alterações no cadastro e demais medidas 

necessárias quanto a redistribuição do feito, através do sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026432-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA PESSATTI (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA CUNHA GOMES (REQUERENTE)

MAXIEL VETORELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZARLE AUXILIADORA CUNHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1026432-06.2018.811.0041 Visto. Fernanda Aparecida Cunha Gomes 

propôs Ação de Inventário em razão da morte de sua genitora Izarle 

Auxiliadora Cunha, sob o fundamento de que há crédito trabalhista a ser 

partilhado, depositado em ação de consignação de pagamento na 7ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá/MT, cujo juízo condicionou o levantamento da verba 

à apresentação do termo de inventariante. É o relatório. D E C I D O. 

Cuida-se de ação de inventário em que os requerentes postulam a 

lavratura de termo de inventariante com o único propósito de regularização 

de representação processual em ação reclamatória trabalhista. 

Analisando a petição inicial, infere-se que o único direito que possa 

constituir objeto de transmissão de herança é o crédito trabalhista 

depositado perante da Justiça do Trabalho e o saldo de FGTS. Inicialmente, 

importa observar que por “espólio” define-se “a soma ou a totalidade de 

bens deixados por uma pessoa, após sua morte” (De Plácido e Silva. 

Vocabulário Jurídico, 11ª ed., 1991, p. 198). Portanto, é certeiro afirmar 

que inexistindo acervo hereditário, inexistirá o espólio. No caso posto, as 

verbas rescisórias trabalhistas e o saldo de FGTS, não dependem de 

propositura de ação de inventário ou arrolamento para serem recebidas, 

uma vez que podem ser pagas mediante alvará judicial, conforme o 

disposto no art. 666 do Código de Processo Civil e o art. 1º da Lei n. 

6.858/1980. “Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.” Calha observar que, a 

representação do espólio por meio de inventariante, prevista no art. 75, 

inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, deve ser interpretada 

sistematicamente com as demais regras do mencionado compêndio de 

normas, uma vez que é taxativo ao prever que o inventariante é 

representante do espólio e não do de cujus. Logo, inexistindo espólio é 

desarrazoada a propositura de ação de inventário para mera nomeação 

de inventariante, visando representar a falecida, uma vez que, nesse 

caso, a sua representação deve ser exercida por seus sucessores, nos 

termos do art. 110 do Código de Processo Civil. “Art. 110. Ocorrendo a 

morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” A 

legitimidade dos sucessores para representar o falecido, também está 

disposta no incido II do art. 313 do Código de Processo Civil que: “II - 

falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.” No mesmo sentido, também dispõem o 

art. 688; art. 778; inciso II; art. 779, inciso II; art. 967, inciso I; e art. 1.004 

do Código de Processo Civil. Com efeito, o entendimento de que a 

propositura da ação de inventário somente é imprescindível quando 

houver bem a inventariar está sedimentada na jurisprudência: "Não se 

trata de sucessão processual, mas de ajuizamento de demanda pelos 

próprios herdeiros e sucessores do falecido. Ante o princípio da saisine 

(artigo 1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 1.572 do Código 

Civil de 1916), com a morte da titular do direito, houve a transmissão, 

imediata e automática, da posse e domínio dos bens e dos direitos aos 

herdeiros, independentemente de inventário ou partilha. No caso dos 

autos, inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de inventário, não 

há óbice para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos conjuntamente, o 

direito aos reajustes da caderneta de poupança feitos a menor. 

Saliente-se, neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível quando 

o falecido houver deixado bens a inventariar, bem assim nas hipóteses 

expressamente mencionadas em lei. Recurso especial conhecido em parte 

e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão e a sentença, 

declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são parte legítima para 

pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos inflacionários, e 

determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação." 

(REsp 1355479/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 24/03/2015, DJe 20/05/2015 -Grifado) Além disso, é importante lembrar 

que tanto o espólio quanto o inventariante são figuras provisórias, 

efêmeras no mundo jurídico, que se extinguem com o fim do inventário, 

momento a partir do qual cabe igualmente aos herdeiros a legitimidade 

processual para representar o falecido: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - 

INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABITAÇÃO DOS 

HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, com a 

homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em 

que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do 

Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário que o Juiz 

possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de 

regularização da substituição processual, por força dos princípios da 

celeridade e da economia processual. III - Recurso especial improvido.” 

(STJ – Resp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011) Conclui-se, portanto, que 

inexistindo inventário, a pessoa falecida deve ser representada por seus 

sucessores, conforme previsão estampada no Código de Processo Civil, 

em dispositivos que ratificam a legitimidade processual dos sucessores 

para representar o falecido, titular do direito. Não bastassem os 

fundamentos até aqui apresentados, ressalta-se, ainda, que a 

desnecessidade de eleição de inventariante ao espólio para mera 

regularização de representação processual é rechaçada pelos Tribunais, 

conforme evidencia a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ESPÓLIO REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO. 

"Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 
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independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista." (STJ - REsp 554.529/PR - Rel. Min. 

Eliana Calmon - Segunda Turma - j. 21.06.2005 - DJ 15.08.2005) RECURSO 

PROVIDO. (TJ-PR - AI: 8743426 PR 874342-6 (Acórdão), Relator: Shiroshi 

Yendo, Data de Julgamento: 04/04/2012, 16ª Câmara Cível) “(...) 3. Os 

herdeiros são partes legítimas para pleitearem direitos transmissíveis, pelo 

de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a 

inventariança. 4. Ressoa injusto que o direito fique relegado à deriva, por 

força de mera formalidade, havendo titulares aos quais correspondem, 

meios judiciais de tutela dos direitos transmissíveis mortis causa.” (STJ. 

RMS 15.377/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 203) “PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MORTE DO TITULAR DO 

DIREITO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – LEI 6.858/80. 1. A 

Lei 6.858/80, ao exigir a apresentação da certidão de habilitação dos 

herdeiros na Previdência Social para pleitear levantamento de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, somente se aplica à via administrativa. 2. 

Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 

554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) “ESPÓLIO. PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSADO. A inexistência de 

abertura de inventário não pode constituir entrave ao exercício do direito 

de ação por parte da autora (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Caso 

contrário, seria muito fácil que o cônjuge supérstite e/ou herdeiros de 

empregador deixassem de providenciar a nomeação de inventariante para 

o espólio objetivando, quiçá, se beneficiarem do curso do prazo 

prescricional do direito de ação de créditos trabalhistas, ou até mesmo de 

se esquivarem de responder a ações intentadas contra a universalidade 

dos bens pertencentes ao de cujus. Nesse contexto, no caso em exame, 

apresentando-se nos autos o ora recorrente como herdeiro (terceiro 

interessado), e não como inventariante, impõe-se a decretação ex officio 

da nulidade do processado, inclusive da sentença (art. 47 do CPC), por 

vício atinente à inexistência de regularidade processual do espólio, com a 

remessa dos autos à origem, determinando-se a notificação de todos os 

herdeiros que o representarão até quando for oficialmente designada a 

pessoa do inventariante e, ainda, a reabertura da instrução processual 

(art. 12, V, § 1º do CPC). Prejudicado o exame do apelo do terceiro 

interessado.” (TRTMT - RO(Rs) 01123.2011.006.23.00-1, Julgado em: 

17/10/2012, Publicado em: 19/10/2012, Relator: BEATRIZ THEODORO) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL. DECISÃO REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIO ABERTO. 

PÓLO ATIVO A SER FORMADO PELA SUCESSÃO, REPRESENTADA 

PELOS HERDEIROS. Inexistente inventário aberto, a legitimidade para 

figurar no processo é da sucessão, na ordem da lei civil. Após a abertura 

do inventário, até a partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo 

inventariante. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da 

sucessão, representada pelos herdeiros, ante a inexistência de inventário 

aberto. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70047566922, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/04/2012) “O espólio deve ser representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo seu inventariante (art. 12, V, do CPC). Inexistindo 

inventário, a representação deve ocorrer pelo conjunto de herdeiros. 

NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO.” (TJRS. Apelação Cível Nº 

70035342948, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 20/12/2011). “É parte legítima para pleitear as 

diferenças de correção monetária de poupança mantidas por correntista já 

falecido, o seu espólio, ou, na ausência de abertura de inventário, todos 

os herde i ros  em con junto . ”  (TJMG. Apelação Cíve l 

1.0133.07.036680-1/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 03/02/2009, publicação da súmula em 20/02/2009) Em 

suma, o ajuizamento de ação de inventário com o propósito de regularizar 

a representação processual de outra ação não é juridicamente admissível. 

Com efeito, inexiste interesse processual para o pedido de inventário com 

o mero propósito regularizar representação processual, em outro 

processo, de pessoa falecida, visto que o inventariante é representante 

do espólio e não do de cujus. Outrossim, inexistindo espólio, a 

representação deve se dar por seus sucessores, nos termos do art. 110 

do Código de Processo Civil ou por meio da habilitação nos próprios autos 

(CPC, art. 687). Exigir o contrário infringe o princípio da razoabilidade e as 

garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal. 

Enfim, a propositura da presente demanda com o objetivo de suprir 

formalidade processual de outra configura contrassenso que não se 

amolda e nunca se amoldará à realidade do direito e da justiça, uma vez 

que: “A exigência de inventário negativo para fins de representação 

processual representa a imposição de grave ônus à parte, além de um 

d e s p e r d í c i o  d e  j u r i s d i ç ã o . ”  ( T R F - 3  -  A C :  1 8 4 3 7  S P 

0018437-54.2010.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/05/2013, PRIMEIRA TURMA) Pelas 

razões expostas nesta sentença, concluo que inexiste interesse 

processual para o pedido formulado nesta ação, o que impõe que o 

processo seja extinto sem apreciação do mérito. Em face do exposto, 

DECLARO a ação carente de interesse processual, razão pela qual 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, mediante baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028633-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSILDA DAMACENO BARBOSA (REQUERENTE)

J. V. B. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO RONDON DE MORAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1028633-68.2018.811.0041 Visto. João Vitor Barbosa Rondon propôs 

Ação de Inventário em razão da morte de seu genitor Waldomiro Rondon 

de Moraes, afirmando que ajuizara esta ação com o único propósito de ser 

nomeado inventariante e após isso ajuizar ação reclamatória trabalhista 

em face do empregador do de cujus. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de 

ação de inventário em que o requerente esclarece que visa a nomeação 

de inventariante com o único propósito de regularização de representação 

processual em ação reclamatória trabalhista, declarando que inexistem 

bens a inventariar. Preliminarmente, importa observar que por “espólio” 

define-se “a soma ou a totalidade de bens deixados por uma pessoa, após 

sua morte” (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, 11ª ed., 1991, p. 198). 

Por definição, o espólio não pode ser confundido com a pessoa do de 

cujus. Além disso, é certo afirmar que inexistindo acervo hereditário 

inexistirá espólio. É necessário dizer, ainda, que as verbas rescisórias 

trabalhistas e o saldo de FGTS, não dependem de propositura de ação de 

inventário ou arrolamento para serem recebidas, uma vez que podem ser 

pagas mediante alvará judicial, conforme o disposto no art. 666 do Código 

de Processo Civil e o art. 1º da Lei n. 6.858/1980. “Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” Por isso, a representação do espólio por meio de 

inventariante, prevista no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil de 

2015, somente deverá ocorrer quando houverem bens a serem 

partilhados em ação de inventário. Até mesmo porque, tal norma deve ser 

interpretada sistematicamente com as demais regras do mencionado 

compêndio de normas, que é taxativo ao prever que o inventariante é 

representante do espólio e não do de cujus. Com efeito, é flagrante a 

carência de ação para a propositura de ação de inventário para mera 

nomeação de inventariante, visando representar a falecida, uma vez que, 

nesse caso, a sua representação deve ser exercida por seus 

sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. “Art. 

110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo 
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seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, 

§§ 1o e 2o.” A legitimidade dos sucessores para representar o falecido, 

também está disposta no incido II do art. 313 do Código de Processo Civil 

que: “II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, 

determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for 

o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais 

adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.” No mesmo sentido, 

também dispõem o art. 688; art. 778; inciso II; art. 779, inciso II; art. 967, 

inciso I; e art. 1.004 do Código de Processo Civil. Com efeito, o 

entendimento de que a propositura da ação de inventário somente é 

imprescindível quando houver bem a inventariar está sedimentada na 

jurisprudência: "Não se trata de sucessão processual, mas de ajuizamento 

de demanda pelos próprios herdeiros e sucessores do falecido. Ante o 

princípio da saisine (artigo 1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 

1.572 do Código Civil de 1916), com a morte da titular do direito, houve a 

transmissão, imediata e automática, da posse e domínio dos bens e dos 

direitos aos herdeiros, independentemente de inventário ou partilha. No 

caso dos autos, inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de 

inventário, não há óbice para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos 

conjuntamente, o direito aos reajustes da caderneta de poupança feitos a 

menor. Saliente-se, neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível 

quando o falecido houver deixado bens a inventariar, bem assim nas 

hipóteses expressamente mencionadas em lei. Recurso especial 

conhecido em parte e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão 

e a sentença, declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são 

parte legítima para pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos 

inflacionários, e determinar o retorno dos autos à origem para o 

prosseguimento da ação." (REsp 1355479/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 20/05/2015 -Grifado) Além 

disso, é importante lembrar que tanto o espólio quanto o inventariante são 

figuras provisórias, efêmeras no mundo jurídico, que se extinguem com o 

fim do inventário, momento a partir do qual cabe igualmente aos herdeiros 

a legitimidade processual para representar o falecido: “RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL - INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - 

HABITAÇÃO DOS HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, 

com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, 

momento em que finda a representação conferida ao inventariante pelo 

artigo 12, V, do Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário 

que o Juiz possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, 

para fins de regularização da substituição processual, por força dos 

princípios da celeridade e da economia processual. III - Recurso especial 

improvido.” (STJ – Resp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011) Conclui-se, 

portanto, que inexistindo inventário, a pessoa falecida deve ser 

representada por seus sucessores, conforme previsão estampada no 

Código de Processo Civil, em dispositivos que ratificam a legitimidade 

processual dos sucessores para representar o falecido, titular do direito. 

Não bastassem os fundamentos até aqui apresentados, ressalta-se, 

ainda, que a desnecessidade de eleição de inventariante ao espólio para 

mera regularização de representação processual é rechaçada pelos 

Tribunais, conforme evidencia a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO REPRESENTADO POR 

TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

INVENTÁRIO. "Considera-se regular a representação ativa do espólio 

quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista." (STJ - REsp 554.529/PR - Rel. Min. 

Eliana Calmon - Segunda Turma - j. 21.06.2005 - DJ 15.08.2005) RECURSO 

PROVIDO. (TJ-PR - AI: 8743426 PR 874342-6 (Acórdão), Relator: Shiroshi 

Yendo, Data de Julgamento: 04/04/2012, 16ª Câmara Cível) “(...) 3. Os 

herdeiros são partes legítimas para pleitearem direitos transmissíveis, pelo 

de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a 

inventariança. 4. Ressoa injusto que o direito fique relegado à deriva, por 

força de mera formalidade, havendo titulares aos quais correspondem, 

meios judiciais de tutela dos direitos transmissíveis mortis causa.” (STJ. 

RMS 15.377/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 203) “PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MORTE DO TITULAR DO 

DIREITO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – LEI 6.858/80. 1. A 

Lei 6.858/80, ao exigir a apresentação da certidão de habilitação dos 

herdeiros na Previdência Social para pleitear levantamento de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, somente se aplica à via administrativa. 2. 

Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 

554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) “ESPÓLIO. PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSADO. A inexistência de 

abertura de inventário não pode constituir entrave ao exercício do direito 

de ação por parte da autora (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Caso 

contrário, seria muito fácil que o cônjuge supérstite e/ou herdeiros de 

empregador deixassem de providenciar a nomeação de inventariante para 

o espólio objetivando, quiçá, se beneficiarem do curso do prazo 

prescricional do direito de ação de créditos trabalhistas, ou até mesmo de 

se esquivarem de responder a ações intentadas contra a universalidade 

dos bens pertencentes ao de cujus. Nesse contexto, no caso em exame, 

apresentando-se nos autos o ora recorrente como herdeiro (terceiro 

interessado), e não como inventariante, impõe-se a decretação ex officio 

da nulidade do processado, inclusive da sentença (art. 47 do CPC), por 

vício atinente à inexistência de regularidade processual do espólio, com a 

remessa dos autos à origem, determinando-se a notificação de todos os 

herdeiros que o representarão até quando for oficialmente designada a 

pessoa do inventariante e, ainda, a reabertura da instrução processual 

(art. 12, V, § 1º do CPC). Prejudicado o exame do apelo do terceiro 

interessado.” (TRTMT - RO(Rs) 01123.2011.006.23.00-1, Julgado em: 

17/10/2012, Publicado em: 19/10/2012, Relator: BEATRIZ THEODORO) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL. DECISÃO REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIO ABERTO. 

PÓLO ATIVO A SER FORMADO PELA SUCESSÃO, REPRESENTADA 

PELOS HERDEIROS. Inexistente inventário aberto, a legitimidade para 

figurar no processo é da sucessão, na ordem da lei civil. Após a abertura 

do inventário, até a partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo 

inventariante. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da 

sucessão, representada pelos herdeiros, ante a inexistência de inventário 

aberto. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70047566922, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/04/2012) “O espólio deve ser representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo seu inventariante (art. 12, V, do CPC). Inexistindo 

inventário, a representação deve ocorrer pelo conjunto de herdeiros. 

NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO.” (TJRS. Apelação Cível Nº 

70035342948, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 20/12/2011). “É parte legítima para pleitear as 

diferenças de correção monetária de poupança mantidas por correntista já 

falecido, o seu espólio, ou, na ausência de abertura de inventário, todos 

os herde i ros  em con junto . ”  (TJMG. Apelação Cíve l 

1.0133.07.036680-1/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 03/02/2009, publicação da súmula em 20/02/2009) Em 

suma, o ajuizamento de ação de inventário com o propósito de regularizar 

a representação processual de outra ação não é juridicamente admissível. 

Com efeito, inexiste interesse processual para o pedido de inventário com 

o mero propósito regularizar representação processual, em outro 

processo, de pessoa falecida, visto que o inventariante é representante 

do espólio e não do de cujus. Outrossim, inexistindo espólio, a 

representação deve se dar por seus sucessores, nos termos do art. 110 

do Código de Processo Civil ou por meio da habilitação nos próprios autos 

(CPC, art. 687). Exigir o contrário infringe o princípio da razoabilidade e as 

garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal. 

Enfim, a propositura da presente demanda com o objetivo de suprir 

formalidade processual de outra configura contrassenso que não se 

amolda e nunca se amoldará à realidade do direito e da justiça, uma vez 

que: “A exigência de inventário negativo para fins de representação 

processual representa a imposição de grave ônus à parte, além de um 

d e s p e r d í c i o  d e  j u r i s d i ç ã o . ”  ( T R F - 3  -  A C :  1 8 4 3 7  S P 

0018437-54.2010.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/05/2013, PRIMEIRA TURMA) Pelas 

razões expostas nesta sentença, concluo que inexiste interesse 
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processual para o pedido formulado nesta ação, o que impõe que o 

processo seja extinto sem apreciação do mérito. Em face do exposto, 

DECLARO a ação carente de interesse processual, razão pela qual 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, mediante baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022418-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCELO FELICIO GARCIA (ADVOGADO(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022418-13.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIA RIBEIRO Vistos. Lucia 

Ribeiro formulou o presente pedido de Alvará Judicial, a fim de que a 

empresa Rastro Empreendimentos Imobiliários S/A possa emitir a 

Declaração de Quitação e Autorização de Escritura em nome de pessoa 

diversa da que constou no contrato de compra e venda do Lote 24, 

quadra 06, do Loteamento Parque Nova Esperança, III etapa, Cuiabá/MT. 

Esclarece que seu falecido marido se utilizava de documentos falsos, e 

que quando adquiriu o imóvel junto à empresa vendedora, foi qualificado 

com base nos documentos fraudulentos, nos quais tinha o nome de 

Denilson Ribeiro. No entanto, seu verdadeiro nome é José Romilson 

Ribeiro. Assim, busca a autorização judicial para que a empresa 

vendedora emita o termo de quitação e autorização para escritura do 

imóvel acima mencionado, em nome da verdadeira identidade do 

adquirente, a saber, José Romilson Ribeiro. Na petição n. 10631516 a 

empresa Rastro Empreendimentos Imobiliários prestou informações a este 

juízo. É o breve relatório. D E C I D O. Extrai-se dos autos que o falecido 

senhor José Romilson Ribeiro tinha problemas na Justiça Paulista, e em 

razão disso, passou a utilizar de falsa identidade, na qual era denominado 

por “Denilson Ribeiro. Assim, foi firmado contrato de venda e compra de 

um imóvel urbano (Lote 24, quadra 06, do Loteamento Parque Nova 

Esperança, III etapa, Cuiabá/MT), e na oportunidade, referido contrato foi 

pactuado com a inserção da falsa identidade do comprador, razão pela 

qual, a empresa vendedora exige a autorização judicial para que a 

requerente possa regularizar o imóvel junto ao Cartório de Registros, para 

tanto, necessita de autorização para que o termo de quitação e 

autorização para escrituração sejam emitidos em nome de José Romilson 

Ribeiro, verdadeira identidade do comprador. As alegações da autora 

foram devidamente comprovadas nos autos, por meio de vasta 

documentação, e sua legitimidade para formular o pedido está cabalmente 

comprovada por meio dos documentos apresentados na movimentação n. 

9083430 e também por meio dos esclarecimentos feitos pela própria 

empresa vendedora na movimentação n. 10631516. Portanto, estando 

satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na 

inicial, para que a empresa Rastro Empreendimentos Imobiliários S/A, 

proceda à emissão da declaração de quitação e autorização de escritura 

do imóvel descrito inicialmente (Lote 24, quadra 06, do Loteamento Parque 

Nova Esperança, III etapa, Cuiabá/MT), em nome de José Romilson Ribeiro, 

verdadeira identidade do falecido adquirente. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o alvará. Ao alvará deverá ser juntada 

fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente. Após, 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031589-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. V. F. D. M. (REQUERENTE)

A. A. J. (ADVOGADO(A))

T. A. A. D. L. (ADVOGADO(A))

R. M. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. V. F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1031589-91.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c Tutela de urgência (curatela liminar) Vistos, etc... 

Observa-se que intimados os Requerentes procederam ao recolhimento 

das custas/taxas judiciárias, Id n. 14669973 e 14669993. Requereram, 

ainda, sejam as futuras intimações disponibilizadas aos seus advogados 

publicadas no Diário de Justiça Eletrônico e não na plataforma do Sistema, 

uma vez que as intimações não são mais visualizadas no Sistema interno 

do PJe, Id n. 14669980. Dito isso, constata-se que não foi instruído os 

autos com procuração. Assim, intimem-se os d. patronos dos 

Requerentes, Id n. 14669980, pág. 4, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruírem o pedido com procuração outorgada pelos 

Requerentes. Anote-se o informado na petição de Id n. 14669980, pág. 4. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007908-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TATIANE ANTUNES DE SA (AUTOR(A))

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1007908-58.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Título Judicial. Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Título Judicial, proposta por L. da G.A.F., representado 

por sua genitora, em desfavor de Rodrigo da Graça Favarin, todos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento dos 

valores referentes as prestações alimentícias em atraso, sob pena de 

decretação da prisão civil, Id n. 12454554. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários á propositura da ação. O Executado intimado, Id 

n. 14760649, nada manifestou nos autos, Id n. 15721395. O Exequente 

informou que o Executado efetuou o pagamento do débito parcialmente e 

requereu a decretação da prisão civil, bem como a inscrição do nome do 

Executado no cadastro de inadimplente, Id n. 14779857/14780027 O 

Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do Executado, 

como meio derradeiro de constrangê-lo a cumprir sua obrigação, Id n. 

14945443. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o 

Executado não efetuou o pagamento do valor executado em sua 

totalidade, apresentando, quando de sua intimação, apenas um 

comprovante de depósito, Id n. 14760649, referente ao valor constante do 

mandado, e é certo que a quitação parcial do débito relacionado à pensão 

alimentícia não exime a prisão, razão pela qual deve ser decretada, eis 

que ao que tudo indica não há outro meio de fazer com que o Executado 

entenda que deve efetuar o pagamento integral. Logo, considerando o teor 

do artigo 528, § 3º e 7º do Código de Processo Civil, que disciplina que “Se 

o Executado não pagar ou se a justificativa não for aceita, o Juiz além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses”, bem 

como que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que vencerem no curso do processo”, e não sendo o 

pagamento efetuado em sua totalidade, cumpre dar seguimento ao 

processo, com a decretação da prisão civil do alimentante. Neste sentido, 

aliás: “... O devedor de alimentos não se livra da prisão pelo pagamento 

parcial do débito alimentar”. (TJMT – HC n. 91290/2007 – Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges). Evocamos também os ensinamentos de Yussef Said 

Cahali, aplicáveis ao caso sub judice, que, discorrendo sobre os motivos 

ensejadores da prisão civil, afirma: "Nesta linha escreve Amílcar de Castro 

que a execução tem, na quase totalidade dos casos, caráter patrimonial; 

nem todos os processos civis têm conteúdo exclusivamente econômico, 

mas a coação possível por parte do Estado visa, quase sempre, direta ou 

indiretamente, a resultado econômico; assim, a prisão civil é meio 

executivo de finalidade econômica; prende-se o executado, não para 
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puni-lo, como se criminoso fosse, mas para força-lo indiretamente a pagar, 

supondo-se que tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar sua 

prisão, ou readquirir sua liberdade ..." Pelo exposto, e com fundamento no 

art. 528 § 3º do CPC DECRETO a prisão civil de RODRIGO DA GRAÇA 

FAVARIN, pelo prazo de 90(noventa) dias, ficando automaticamente 

revogada ou suspensa com o pagamento do débito ora executado. Antes, 

porém, intime-se o Exequente, através de sua d. patrona, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar demonstrativo do débito atualizado. Após, 

expeça-se mandado de prisão no Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá validade pelo período de 

03 (três) anos, constando ainda expressamente no mesmo a observação 

de que havendo o pagamento integral ou se decorrido o prazo de prisão, 

deverá o executado ser colocado imediatamente em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso. O meirinho e/ou a Autoridade Policial 

encarregada(s) do cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se 

acautelar(em) no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC). Sem prejuízo das providências acima, não havendo o pagamento 

do valor devido, considerando que o Executado fora intimado por edital, 

além da prisão já decretada, fica desde já autorizada a expedição do 

necessário ao protesto, nos termos do artigo 528, § 1º e 3º do CPC, sem 

prejuízo de outras determinações pertinentes, se postulada(s) pelo 

Exequente. Às providências expedindo-se o necessário. A seguir, 

aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação de uma 

das partes. Em relação ao valor referente aos honorários advocatícios, Id 

n. 14779857, pág. 3, letra “b”, reporto-me a decisão de Id n. 12836268, na 

qual já ficou consignado que tal importância não autoriza a prisão do 

Executado. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023918-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. E. S. (AUTOR(A))

A. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. C. (ADVOGADO(A))

J. A. D. R. F. (RÉU)

E. M. D. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023918-51.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Compulsando os autos, 

verifica-se no Id 10561202, a exequente TANE MIQUIELI ELICKER 

SCHIRMBECK FREIRE, além de readequar o Cumprimento de Sentença para 

o rito expropriatório (penhora), reafirmando a sua condição de credora da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 38.749,32, “decorrentes de 

crédito alimentício devido desde a propositura da ação, quando se fez pela 

inadimplência verificada nos vencimentos da pensão em 10/10/2016; 

10/11/2016 e 10/12/2016; para além dos 10 (dez) meses do corrente ano 

de 2017”, requereu a intimação do executado JOSÉ AUGUSTO DE ROYA 

FREIRE, para efetuar o pagamento do valor que ainda lhe seria devido, sob 

pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e penhora, via 

BacenJud e Renajud. O executado, intimado, manifestou, impugnando o 

cumprimento de sentença no Id 12988006, informando que a Ação de 

Exoneração de Alimentos nº 1013370-64.2016.8.11.0041, da 5ª Vara da 

Família e Sucessões desta Capital, por ele ajuizada em desfavor da ora 

exequente, foi “julgada procedente” no dia 25 de agosto de 2017. Assim, 

diante da exoneração da obrigação de efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia, entende o executado, com respaldo na retroatividade da 

sentença exoneratória, que o presente cumprimento de sentença deveria 

ser extinto. Alternativamente, questiona o cálculo apresentado pela 

exequente, pedindo, neste sentido, “que a exequente proceda a 

retificação dos cálculos apresentados”. A exequente/impugnada, em 

observância do contraditório, manifestou no Id 13345016, refutando a 

pretensão do executado/impugnante, mormente porque, diante da 

interposição de recurso de apelação da sentença exoneratória de 

alimentos, que teria efeito suspensivo, art. 1.012 do CPC, não se poderia 

cogitar, neste caso, de imediata retroatividade da exoneração. Do mesmo 

modo, sustenta que razão não assistiria ao executado/impugnante, no que 

se refere ao questionamento do cálculo/demonstrativo do débito 

apresentado nos autos. Ao final, é requerida a rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, objetivando-se a satisfação do crédito 

alimentar. É o relato necessário. Decido. Da análise dos autos vê-se que o 

executado/impugnante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, Id 12988006, pretende se eximir da cobrança realizada pela 

exequente-impugnada neste autos, sob o argumento de que em razão da 

sentença que o exonerou da obrigação alimentar, nos autos da Ação de 

Exoneração de Alimentos nº 1013370-64.2016.8.11.0041, da 5ª Vara da 

Família e Sucessões desta Capital, e, tendo em vista os efeitos retroativos 

da exoneração, deveria haver a extinção deste feito. Além disso, 

alternativamente, conforme relatado, o executado/impugnante questiona 

“os cálculos apresentados pela autora, já que se utilizou o IGP-M, não 

havendo qualquer respaldo para tanto no título executivo.” (Id 12988006 - 

Pág. 8) Pois bem, no que diz respeito aos efeitos (retroativos) da sentença 

que exonerou o executado/impugnante da obrigação de pagar pensão 

alimentícia, observa-se, que a exequente/impugnada, Id 13345016, 

apresenta resistência ao pretendido pelo executado/impugnante, 

objetivando afastar a retroatividade, a fim de dar imediato prosseguimento 

ao cumprimento de sentença, com respaldo, para tanto, no fato de que 

interpôs recurso de apelação, (cf. Id 10025046 - Pág. 1 e Id 10025049). 

Todavia, não obstante a interposição do recurso de apelação, a título de 

exemplo/fundamento, o c. STJ assim já decidiu: “...No caso em exame, o 

presente recurso ordinário foi interposto contra acórdão proferido em 

habeas corpus impetrado contra decreto de prisão expedido pelo Juízo de 

Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santos/SP, em 

razão do não pagamento de prestações alimentícias referentes aos meses 

de março, abril e maio de 2016 e as que se vencerem no curso da ação, 

conforme anotado no parecer do Ministério Público (fl. 860) e, portanto, a 

maior parte das parcelas exigidas são posteriores à citação na ação 

revisional, ocorrida em 23.6.2016, nos termos do andamento processual 

extraído na página eletrônica do TJSP. Diante disso, têm aplicação as 

mesmas razões e fundamentos para afastar a execução pelo rito do art. 

528, § 3º do CPC/2015 (art. 733 do CPC/1973), das quantias que excedam 

o valor estabelecido na ação revisional, relativos aos meses posteriores à 

citação. Se a sentença de procedência da revisional, ainda não transitada 

em julgado, for alterada, o valor assentado pelo Tribunal será devido 

retroativamente e passível de execução. No momento, prevalece, ao meu 

sentir, o valor estabelecido na revisional, não se justificando a execução, 

sobretudo pelo rito do art. 528, § 3º, dos valores excedentes ao que a 

sentença estabeleceu como dentro das possibilidades de pagamento pelo 

recorrente...” (in STJ RHC Nº 97.993 - SP (2018/0107213-3), de 

27.06/2018). Ainda: “...Desse modo, não cabe executar valores vencidos 

após a citação na ação exoneratória que foi julgada procedente. DERAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70074977729, TJRS, 

Julgado em 30/11/2017). E mais: “...Deve ser recebido apenas no efeito 

devolutivo o recurso de apelação interposto contra sentença que decida 

pedido revisional de alimentos, seja para majorar, diminuir ou exonerar o 

alimentante do encargo... - Com a atribuição do duplo efeito, há potencial 

probabilidade de duplo dano ao alimentante quando a sentença diminui o 

encargo alimentar: (i) dano patrimonial, por continuar pagando a pensão 

alimentícia que a sentença reconhece indevida e por não ter direito à 

devolução da quantia despendida, caso a sentença de redução do valor 

do pensionamento seja mantida, em razão do postulado da irrepetibilidade 

dos alimentos; (ii) dano pessoal, pois o provável inadimplemento ditado 

pela ausência de condições financeiras poderá levar o alimentante à 

prisão. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

improvido.”(STJ - REsp 595.209/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007) No mesmo sentido: “...I- Deve 

ser recebido apenas no efeito devolutivo o recurso de apelação interposto 

contra sentença que decida pedido revisional de alimentos, seja para 

majorar, diminuir ou exonerar o alimentante do encargo. II- Justifica-se o 

recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo, no caso, pois, se 

for mantida a exoneração dos alimentos no julgamento da apelação, não 

será prejudicado o alimentante, já que os alimentos são irrepetíveis e 

incompensáveis, e, se houver reforma, poderão eles ser recebidos pelo 

alimentando. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” 

(TJGO, RAI 59249-94.2016.8.09.0000, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 

10/05/2016) "A apelação interposta contra sentença que julgar pedido de 

alimentos ou pedido de exoneração do encargo deve ser recebida apenas 

no efeito devolutivo.” (STJ, Resp 1280171/SP, Rel. Ministro Massami 

Uyeda, Terceira Turma, j. 02-08-2012) Dito isso, e, levando em 

consideração que a exequente/impugnada é maior de idade, devidamente 

inserida no mercado do trabalho, com renda mensal fixa, servidora pública 
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municipal, Id 9631594, com salário de “mais de R$ 5.000,00”, Id 

9631594-Pág. 2, não havendo urgência/risco premente ao seu sustento, 

concluo, portanto, a solução mais adequada para o caso em pauta, é 

admitir o imediato efeito da sentença exoneratória, mesmo porque, como 

visto, em consonância com a jurisprudência de nossos Tribunais, incluindo 

a do Superior Tribunal de Justiça, às quais me filio, diante do caso 

concreto. Além do que, por outro ângulo, não se pode desconsiderar, no 

caso em exame consta inclusive da sentença exoneratória o seguinte 

comando/decisão: “Confirmo a liminar de ID. 1686432.” Em assim sendo, 

menciono ainda como respaldo, vejamos mais uma vez o entendimento 

jurisprudencial: “...Pedido de efeito suspensivo à apelação interposta 

contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração da 

obrigação alimentar do ex-marido – A sentença que confirma ou concede 

antecipação de tutela produz efeito imediato (art. 1012, V, do CPC) - 

Incontroverso que a requerente é funcionária pública estadual – Isso 

demonstra ausência de risco de dano grave, pois sua subsistência está 

garantida – Nega-se provimento ao recurso.” (TJSP; Petição 

2128971-13.2016.8.26.0000; Julgamento: 19/12/2016) Ademais, oportuno 

enfatizar - ressalvada comprovação de atribuição de efeito suspensivo 

pelo e. TJMT ou provimento do recurso - assim concluo/decido, nesta 

oportunidade, pelo efeito retroativo e consequente impossibilidade de 

prosseguimento do cumprimento de sentença, em relação a valores 

“vencidos após a citação” da Ação Exoneratória, em atenção, ainda, ao 

princípio da irrepetibilidade, porquanto, em caso de pagamento, se 

desprovido o recurso de apelação interposto pela exequente/impugnada, a 

priori, como visto linhas atrás, não poderia haver o ressarcimento do 

executado/impugnante. Outrossim, no que diz respeito ao questionamento 

atinente aos cálculos apresentados pela exequente/impugnada, em razão 

da utilização do IGP-M, ressalto que neste ponto, razão não assiste ao 

executado/impugnante, porquanto, para que não restem dúvidas, assim já 

se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE EQUÍVOCO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO NO CÁLCULO DO 

DÉBITO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. Caso em que não procede a 

alegação de erro no cálculo. Índice do INPC, que não está previsto no título 

executivo, que fixou os alimentos. Correto o cálculo que utilizou a base de 

cálculo correta (15% do salário mínimo), mais a incidência de juro de 1% 

ao mês e correção pelo IGPM, pois retrata a atualização de praxe dos 

débitos judiciais. NEGARAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70070893300, TJRS, Julgado em 15/12/2016). No mais, pertinente 

aguardar a manifestação da exequente/impugnada conforme a seguir 

determinado. Pelo exposto, acolho em parte, a defesa/impugnação ao 

cumprimento de sentença, apresentada pelo executado/impugnante no Id 

12988006, nos termos acima decidido, e, consequentemente objetivando 

aferir à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, 

mormente em relação à eventuais valores devidos anteriormente à citação 

na Ação de Exoneração de Alimentos nº 1013370-64.2016.8.11.0041 da 

5ª Vara da Família e Sucessões desta Capital, intime-se a 

exequente/impugnada para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

até para esclarecer quanto ao atual estágio do mencionado recurso de 

apelação interposto por ela, podendo requerer o que mais de direito, sob 

pena de extinção-arquivamento, em caso de inércia. Após, com ou sem 

manifestação, intime-se ainda o executado, pelo mesmo prazo, e, e, 

seguida, voltem conclusos. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017794-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

VANESSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017794-81.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos c/c pedido de fixação de alimentos provisórios Vistos, etc... 

Atento ao noticiado no termo de audiência, Id n. 14799960, primeiramente, 

antes de homologar o acordo entabulado entre as partes, Id n. 14459202, 

intime-se o Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar procuração outorgada pelo Requerido. Após, 

considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme determina o 

artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033039-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. F. (ADVOGADO(A))

N. D. J. S. (AUTOR(A))

G. J. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. S. (RÉU)

J. Q. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1033039-35.2018.8.11.0041 Ação: 

Homologação do pedido de Exoneração de pensão alimentícia Vistos, etc... 

Analisando os autos, constata-se que os Requerentes pleiteiam a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária, Id n. 15690826, pág. 

2. Dito isso, considerando a profissão exercida pelos Requerentes (Militar 

do Exército, Contadora e Médica Veterinária), entendo que a declaração 

pura e simples do interessados conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

dos peticionários, não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem 

obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte 

invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio, cabendo ao 

magistrado, livremente fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício. No caso em tela, por considerar 

que o recolhimento das custas/despesas processuais não irá alterar a 

condição de sustento dos Requerentes e da família, por ora, indefiro o 

pedido de assistência judiciária, facultando aos Requerentes o prazo de 

15 (quinze) dias para fazerem prova no sentido de que não podem prover 

os custos deste processo sem comprometer seu sustento e de suas 

famílias ou que neste mesmo prazo efetuem o recolhimento das 

custas/despesas processuais. Neste sentido, vejamos: “Ainda que seja 

possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples 

afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não 

encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica 

alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Devem, ainda, 

no mesmo prazo instruírem a inicial com cópia da sentença que fixou os 

alimentos, o qual pretendem seja exonerado o primeiro Requerente, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032370-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. S. B. (ADVOGADO(A))

D. L. P. E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA VIA DJE 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1032370-79.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $23,760.00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL 

Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA 

Endereço: AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, 2555, apto 1203, Park 

Residencial Beira Rio, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-700 

POLO PASSIVO: Nome: ERNANDES AFONSO GALLIO Endereço: RUA 

EUGENIO VIEIRA FIGUEIREDO, 21, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 INTIMANDO(A): DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA 
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CUIABÁ Data: 14/12/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1030729-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. S. R. (ADVOGADO(A))

J. B. S. R. (REQUERENTE)

J. D. D. F. (REQUERENTE)

F. D. F. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1030729-56.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU 

SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO 

ATIVO: Nome: JOEDIR BENEDITO SOLANO ROSA Endereço: CONDOMÍNIO 

TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, Casa 514, AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-903 Nome: JOSE DANIEL DE FREITES Endereço: RUA EPIFÂNIO 

OLIVEIRA, 94, CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-010 

POLO PASSIVO: Nome: APOLÔNIO PEREIRA ROSA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruírem os autos com a guia de 

recolhimento das custas/taxas judiciárias. CUIABÁ, 15 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033210-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CLAUDIO FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1033210-89.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio litigioso Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Antes de tudo, 

registro que as questões relacionadas a guarda, direito de visitas e 

alimentos serão analisadas após a realização da audiência de conciliação 

a ser abaixo designada, caso não haja acordo entre as partes. 

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 às 

16:30 horas. Cite-se a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 
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dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, pessoalmente, para comparecer na audiência, bem como 

cientifique o Ministério Público. Intimem-se, também, os d. patronos da 

Requerente para comparecerem na audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011941-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

EVA MARQUES LOBATO (AUTOR(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA THALIERY DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (RÉU)

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011941-91.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, 

Alimentos em favor da ex companheira, reconhecimento da usucapião 

familiar e pedido de tutela provisória de urgência e tutela cautelar. Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Reconhecimento e dissolução de união estável 

c/c partilha de bens, Alimentos em favor da ex companheira, 

reconhecimento da usucapião familiar e pedido de tutela provisória de 

urgência e tutela cautelar, onde realizada audiência de conciliação, não 

houve acordo entre as partes, Id n. 14521745, vindo o Requerido 

apresentar contestação, Id n. 14929841/14929834/14942066/14942126, 

acompanhada de documentos, refutando as alegações da Requerente, 

requerendo, ao final, seja reconhecida e declarada a união estável havida 

entre as partes, sejam julgados improcedentes os pedidos de usucapião 

do imóvel, de alimentos, bloqueio do FGTS e que seja julgado procedente o 

pedido de meação do imóvel, ou não sendo este o entendimento, que seja 

vendido o imóvel ou seja comprada a cota parte da Requerente. Requereu, 

ainda, a condenação da Requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios. O Requerido, através 

da petição de Id n. 14943812/14943888, pugnou pela tempestividade da 

contestação, sob a alegação de que suas d. patronas vem desde a data 

de 22/08/2018 tentando realizar o protocolo da defesa e documentos, 

porém, em razão da manutenção no Sistema PJE/MT não foi possível 

concretizar o protocolo, anexando para comprovação documentos, Id n. 

14943863/14943901. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo as argumentações do Requerido, requerendo a 

desconsideração das alegações da contestação, a procedência dos 

pedidos que constam na inicial, entre outros pedidos, Id n. 15504503. É o 

relatório. Decido. Primeiramente, quanto à tempestividade da contestação, 

observa-se que a audiência de conciliação se realizou na data de 

02/08/2018, Id n. 14521745, e a juntada da peça contestatória se deu em 

24/08/2018, Id n. 14929841/14929834/14942066/14942126. Todavia, 

conforme se observa dos documentos anexados, Id n. 

14943863/14943901, houve dificuldade para protocolo da defesa pelo 

Requerido em razão da instabilidade do Sistema PJe. Diante disso, entendo 

que a peça contestatória e os documentos apresentados pelo Requerido 

são tempestivos. No mais, a Requerente pede em sua impugnação a 

análise do item 5 da petição inicial, e consequentemente da alínea “C” dos 

pedidos, que o Requerido comprove a venda do veículo Space Fox 2009, 

Flex, 1.6, placa NJR 2199 e os valores obtidos por ele com a negociação 

do bem, e ainda, que o Requerido junte ao autos cópia do seu holerite 

atualizado. Por, fim, requereu também que se oficie a Caixa Econômica 

Federal para que remeta a este Juízo extrato da conta do FGTS vinculada 

ao nome do Requerido. Quanto aos pedidos do item 5 da petição inicial 

(Pedido Cautelar – Restrição Do Veículo e Bloqueio dos Valores do FGTS 

até a decisão final da partilha), Id n. 13034337, pág. 13, e alínea “c” dos 

pedidos (concessão de tutela provisória de caráter cautelar com base no 

art. 300 do CPC para o fim de determinar o bloqueio do veículo e da 

utilização do FGTS, até o final da partilha, sob pena da dilapidação do 

patrimônio do Requerido), Id n. 13034337, pág. 14, mantenho por seus 

próprios fundamentos a decisão não recorrida de Id n. 13715018, uma vez 

que não foi aportado elementos nos autos capazes de modificar referida 

decisão. Em relação aos demais pedidos, comprovação da venda do 

veículo Space Fox 2009, Flex, 1.6, placa NJR 2199 e os valores obtidos 

com a negociação do bem e juntada de cópia do holerite atualizado do 

Requerido, entendo conveniente, em observância ao princípio da 

cooperação/colaboração adotado pelo Código de Processo Civil, previsto 

em seu artigo 6º, onde traz que “Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva”, e determino a intimação do Requerido, através de 

suas d. patronas, para que, até a data da audiência a ser abaixo 

designada, forneça os documentos solicitados, sob pena de não ser 

observada a boa fé exigida pelo artigo 5º do Código de Processo Civil. 

Quanto a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para que remeta 

a este Juízo extrato da conta do FGTS vinculada ao nome do Requerido, 

indefiro, ao menos por ora, uma vez que a requisição judicial, apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a Requerente envidou esforços para tanto, o que não 

se deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. No mais, 

constato que diante dos fatos narrados na inicial, não sendo o caso de 

julgamento antecipado da lide (CPC art. 355), sendo necessária a 

designação de audiência para fins de propiciar a dilação probatória, e, 

para tanto, fixo como pontos controvertidos as questões referentes à 

pretensão de reconhecimento e dissolução da união estável, partilha dos 

bens, usucapião familiar e alimentos, sem prejuízo de outros que possam 

eventualmente surgir durante a instrução. Os litigantes ficam cientes ainda 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º 

CPC). Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

29/11/2018 ás 16:00 horas. Intimem-se as partes, através de seus 

patronos, para comparecerem na audiência designada, acompanhados de 

testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Observo, entretanto, de 

acordo com o art. 455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º 

incumbe ao advogado da parte interessada (se não for o caso de 

comparecimento independente de intimação) informar ou intimar mediante 

carta, com aviso de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia 

hora e local da audiência designada, e, “juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do 

art. 455 CPC). A eventual inércia do advogado no que se refere à 

intimação das testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se 

comprometido a levar à audiência, independentemente de intimação, 

importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, 

CPC). A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 

CPC) deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015666-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. M. A. (ADVOGADO(A))

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada a 

conciliação a mesma restou infrutífera. Compareceram ambas as partes 

em audiência, sendo que a requerida está desacompanhada de 

Advogado.Pelo que se observa da tramitação processual a precatória foi 

negativa quanto ao cumprimento da diligencia relativa a citação da 

requerida.Nesta oportunidade, a requerida informa que seu endereço atual 
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è a Rua: Joséfina rocha de Macedo, n.º 359, Barra do Bugres, Mato 

Grosso, Telefone (65) 99992 3960).Sai à mesma devidamente citada e 

intimada para que querendo apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, por meio de Advogado ou Defensor Público.Decorrido o 

prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para que querendo 

apresente impugnação.Expeça-se Carta Precatória Para a Comarca de 

Barra do Bugres, solicitando ao juízo deprecado a realização de estudo 

psicossocial junto ao endereço da genitora.Saem às partes e a Advogada 

do autor devidamente intimados.Por fim conclusos para Despacho 

saneador. Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036782-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. J. (AUTOR(A))

K. A. B. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS: Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... As partes 

saíram intimadas, bem como o Advogado do autor quanto à redesignação 

da audiência para a presente data.Trata-se de audiência de instrução e 

julgamento, diante da ausência da parte requerente resta prejudicada a 

presente audiência.Dada a palavra ao Defensor Público: MM Juiz – A 

presente demanda segue o rito de alimentos, rito este que prevê a 

extinção do processo, com o respectivo arquivamento dos autos, no caso 

de ausência da parte autora. Cabe-se registrar que as partes saíram 

intimadas do ultimo ato, sendo esta audiência de redesignação, referente à 

conciliação instrução e julgamento. Assim sendo pugnamos pela extinção 

do processo sem julgamento do mérito, consoante o Art. 7º da lei de 

alimentos.Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – Nada a opor pelo 

deferimento.Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc...Considerando que a 

parte requerente foi devidamente intimada para comparecer a audiência, e 

não se fez presente, entendo por bem decretar a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, por falta de interesse no feito (art. 487 VI do 

CPC). Sem custas. Publicado em audiência. Sai Ciente o Ministério Público. 

Decorrido o transito em julgado certifique-se procedendo às devidas 

baixas e anotações.Intime-se a parte autora.Sai intimada a parte 

requer ida.Ciente o Min is tér io  Públ ico e a Defensor ia 

Pública.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016917-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. T. (AUTOR(A))

D. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. T. (RÉU)

E. N. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELITA BATISTA NEVES OAB - 570.410.081-34 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Considerando a 

Certidão do senhor oficial de justiça no sentido de não se localizar a parte 

requerida, bem como não tendo comparecido a parte requerente, 

determino a intimação da parte autora para que se manifeste quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.Decorrido o prazo, certifique-se e venham 

conclusos.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028951-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA CASSIA DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Intime-se a parte 

autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto a 

Certidão (ID15131057).Após, venham conclusos.Ciente o Ministério 

Público. Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037293-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. A. (AUTOR(A))

T. H. P. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PDF.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050505 Nr: 46660-24.2015.811.0041

 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: APARECIDA DAS DORES ALFARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ALFARO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANIR FRAGA FIGUEREDO - 

OAB:OAB/SP. 256.677, ANDREA ALFARO - OAB:15.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte inventariante na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 982909 Nr: 15306-78.2015.811.0041

 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: FLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Souza Santos - 

OAB:OAB/MT 10574

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA, 

DESIGNADA PARA O DIA 22/11/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 827874 Nr: 33733-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTLLM, FFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FILGUEIRAS 

MENDONÇA - OAB:125.760/RJ

 Vistos, etc.

Translade cópia da sentença de fls. 165/167 para os autos em apenso, 

após arquive - se os presentes autos com as anotações de praxe.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902091 Nr: 31368-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA MADALENA DE ARRUDA, SUZANA ADÍLIA 

SOUZA DE ARRUDA, MARTINS GUILHERME SOUZA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.135/136 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181518 Nr: 44255-78.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO, GLEIDSON 

FAVARETO JUNIOR, ELIZANGELA MARTA MACIEL, LUCAS VINICIOS 

MACIEL FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono dos requeridos para, dizer 

se concordam ou não com o pedido da inicial. (CPC, art. 642), no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 830694 Nr: 36388-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dos Santos Cruz - 

OAB:8336-E

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, para que junte aos autos exames periciais 

pertinentes da curatelanda, bem como perícias psiquiátricas e laudos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1015002-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

AGUINAIRA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GESILANE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

FABIA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Ferreira Borges (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015002-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIA DA SILVA BORGES, 

GESILANE DA SILVA BORGES, FABIO JUNIOR DA SILVA BORGES, 

AGUINAIRA DA SILVA BORGES REQUERIDO: JOSÉ FERREIRA BORGES 

Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 14870653, expeça – se alvará em 

nome da inventariante para que proceda ao levantamento de R$ 24.601,31 

(vinte e quatro mil, seiscentos e um reais e trinta e um centavos), junto ao 

Banco Caixa Econômica Federal – agência 1626 – Cora Coralina – Conta 

Poupança 013 –54.934 -5, na cidade de Goiânia (GO), em nome do 

falecido, valor este que deverá ser utilizado para o pagamento de dívidas 

de funeral do “de cujus” e pagamento de impostos pendentes, devendo a 

inventariante prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie – se ao 

Banco do Brasil S/A- Agência de Doverlândia (GO) para que informe a 

existência de seguro para cobrir o empréstimo da Cédula Rural Pignoratícia 

nº 40/02711-2, referente ao empréstimo PRONAF contraído pelo falecido. 

Oficie – se os bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal 

para informarem quanto a existência de seguros e/ou dívidas em nome do 

de cujus. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017409-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

CAIO JULIANO ABREU MELO (REQUERENTE)

CAMILA FONSECA DA SILVA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1017409-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIO JULIANO ABREU MELO, 

CAMILA FONSECA DA SILVA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL 

proposta por CAIO JULIANO ABREU MELO e CAMILA FONSECA DA 

SILVA. Aduz a inicial que os requerentes conviveram em união estável 

entre junho de 2016 a março de 2018 aproximadamente. Alega que da 

união não advieram filhos, não adquiriram bens imóveis e dispensam 

alimentos entre si. Informam que adquiriram somente um automóvel que 

ficará com a Srª Camila. Requerem a homologação do acordo. É o relato. 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL proposta por CAIO JULIANO ABREU 

MELO e CAMILA FONSECA DA SILVA. Pelo exposto e o que mais dos 

autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no 

Id. 13747781, e, ACOLHO a pretensão inicial (art. 487, I, do NCPC) 

extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fulcro nos artigos 1.723, do Código Civil 226, § 3°, da Constituição Federal, 

DECLARO a EXISTÊNCIA e a DISSOLUÇÃO da União Estável entre CAIO 

JULIANO ABREU MELO e CAMILA FONSECA DA SILVA, com início em 

junho de 2016 e término em março de 2018. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em 

julgado, expeça-se Carta de Sentença ou certidão equivalente em favor 

dos Autores para constituição e conservação de seus direitos. 

Certifique-se e procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Às providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033629-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIGUEL MARTINS DE CAMPOS (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033629-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MIGUEL MARTINS DE 

CAMPOS Vistos, etc. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por 

MIGUEL MARTINS DE CAMPOS, objetivando a concessão de medida 
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judicial para levantar importância de valores, junto a Caixa Econômica 

Federal e Banco Sicoob Coopertec, em nome de sua esposa, Srª 

DOMINGAS PEREIRA LEITE DE CAMPOS, falecida em 04 de outubro de 

2017. O pedido veio acompanhado de documentos. Os filhos da falecida 

concordam com o pedido inicial e renunciam os valores existentes nas 

contas bancárias da “de cujus”, conforme declarações de Ids. 10538233, 

10538246 Determinou – se a realização de Bacenjud, sendo informado a 

existência de valores (ID nº 11044421). É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida - 

se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por MIGUEL MARTINS DE CAMPOS, 

objetivando a concessão de medida judicial para levantar importância de 

valores em nome da falecida, Srª DOMINGAS PEREIRA LEITE DE CAMPOS. 

A documentação juntada na inicial comprova que o Sr. Miguel Martins de 

Campos era casado com a Srª Domingas, certidão de óbito, Id. 10538275 e 

certidão de casamento Id. 10538295. Existem nos autos declarações dos 

filhos da falecida com firma reconhecida em cartório, declarando que 

concordam com o pedido inicial e renunciando os valores existentes nas 

contas bancárias da “de cujus”, conforme declarações de Ids. 10538233, 

10538246 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença 

(Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL, a favor do Requerente, Sr. MIGUEL MARTINS DE CAMPOS, a fim 

de que efetue o saque dos valores, conforme valores informados junto ao 

Sistema Bacenjud (ID nº 11044421) junto ao Banco Caixa Econômica 

Federal e CECMS Poder Judiciário Est. MT, em nome da falecida 

DOMINGAS PEREIRA LEITE DE CAMPOS. Transitado em julgado certifique – 

se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. 

P.R.I.C. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008617-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE FARIA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

NEORIM DE FARIA LEITE (REQUERIDO)

Gustavo Vettorato (ADVOGADO(A))

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 EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1008617-30.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] REQUERENTE: AUGUSTO DE FARIA LEITE REQUERIDO: NEORIM 

DE FARIA LEITE CAUSAS DA INTERDIÇÃO: CID 10 com F71 LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de NEORIM DE 

FARIA LEITE, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis. Por conseguinte, NOMEIO o Sr. AUGUSTO DE FARIAS 

LEITE, irmão do interditado, como seu CURADOR, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do interdito e do curador, bem assim as demais 

informações estipuladas no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo 

Curador. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em 

razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso 

do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 10 de 

outubro de 2018 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032818-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. D. S. N. (ADVOGADO(A))

A. E. P. O. (REQUERENTE)

M. G. G. O. (REQUERENTE)

K. G. D. O. P. (REQUERENTE)

S. J. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032818-52.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15744337 - "(...) 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, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037793-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

M. C. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. N. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037793-54.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15298660, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 15 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031066-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA WANDERLEY REGO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE WALTER REGO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALTER VILELA REGO JUNIOR (TERCEIRO 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. 1031066-45.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID. 15868132, determino que seja devolvida a presente missiva 

à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. Proceda-se 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1006800-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. F. H. (ADVOGADO(A))

S. M. H. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006800-91.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

12588912 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que a parte 

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 ela firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse 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. Às providências." 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023430-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO (ADVOGADO(A))

BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DAMASCENO CASSEANO ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023430-28.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14558223 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que a 

representante legal da autora, 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 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Às 

providências." Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1022551-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

NILZA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022551-21.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14807710. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022811-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLANE TEIXEIRA CHAVES (REQUERENTE)

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022811-98.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14808770. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023099-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARIA DE CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

HELENA FATIMA CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DE SOUZA CAMPOS FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

JOÃO FEBRONIO PINTO DE FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023099-46.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14815613 - "(...) Prosseguindo, nos termos do art. 617, III do CPC/2015, 

nomeio como inventariante o filho dos de cujus Argemiro Maria de Campos 

Figueiredo, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante, ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, 

deverão ser apresentadas aos autos, as certidões de dívida atualizadas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT) em 

nome dos falecidos, bem como o comprovante de pagamento/isenção do 

ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, e certidão de inexistência 

de testamentos deixados pelos autores das heranças, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018728-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. R. M. (ADVOGADO(A))

P. R. R. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. ". (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018728-39.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID 15928184, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023858-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY FIORAVANTE BATAGLIOLI (ADVOGADO(A))

DANIELA ALFREDO GRION (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO BEGALLI (ADVOGADO(A))

ROBERTY FERREIRA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELA SAMPAIO E SILVA (REQUERENTE)

RENAN FERREIRA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BRITO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023858-10.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 
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14817417 - "(...) Prosseguindo, nos termos do art. 617, I do CPC/2015, 

nomeio como inventariante a viúva do de cujus Daniela Alfredo Grion Silva, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 

20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. 

Ressalto que as primeiras declarações deverão ser apresentadas 

pessoalmente pela inventariante, ou, alternativamente, através de 

procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III do 

CPC/2015. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, deverão 

ser apresentadas aos autos, as certidões de dívida atualizadas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT) em nome do 

falecido, bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD, e certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ. Intime-se e cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032352-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. A. L. F. (AUTOR(A))

K. C. M. A. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032352-58.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15621338 - "(...) Por conseguinte, intimem-se os postulantes para para 

que no prazo de 15 (quinze) dias atenda as disposições contidas no caput 

do art.731 do NCPC. Após, manifeste-se o Ministério Público, nos termos 

do art. 734, §1º do Novo Código de Processo Civil. Em sequência, 

publique-se edital para divulgar a pretendida alteração do regime de bens, 

com prazo de 30 (trinta) dias. Após, com o decurso do aludido prazo, 

volvam-me conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 15 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023251-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. Y. A. Y. (ADVOGADO(A))

M. A. B. (ADVOGADO(A))

J. B. V. R. (ADVOGADO(A))

D. D. A. E. S. (ADVOGADO(A))

A. S. G. (AUTOR(A))

C. A. K. (ADVOGADO(A))

P. A. C. (ADVOGADO(A))

J. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. G. (RÉU)

M. M. M. (ADVOGADO(A))

G. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELENE LUZIA FERREIRA OAB - 015.045.491-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023251-65.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15925749 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que as partes 

não foram cientificadas da juntada do estudo psicossocial, encartado ao 

feito no ID. 12743076, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para 

oportunizar o direito ao contraditório, intimando-se os litigantes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 15 dias. Após, conclusos para 

sentença. Às providências." Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034354-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

SIRLEY GONCALINA RONDON COSTA (ADVOGADO(A))

MARILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1034354-98.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que os documentos anexados a exordial não contêm 

a devida descrição identificadora de cada arquivo, conforme as 

disposições do art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Prosseguindo, necessário 

salientar que as requerentes pleiteiam a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por elas firmada, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenche os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja 

acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. De outro viés, constato, ainda, que presente ação, ao que tudo 

indica, é consensual diante da declaração de ID.15831493, feita pela 

genitora da menor e, tendo em vista que aos pais compete a guarda dos 

filhos, em decorrência do exercício do poder familiar, (CC, art. 1.634, 

inciso II), e, a princípio, a mãe não se opõe ao pedido inicial, como também 

verifico a inexistência de registro paterno ID. 15831329, faculto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, que se proceda com a emenda à inicial retificado o 

polo ativo da demanda, para, incluir a Sra. Marli Pereira da Silva, genitora 

da infante e a qualifique nos termos do art. 319, inciso II, do NCPC. Por fim, 

processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 

15 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032454-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. P. (REQUERENTE)

A. M. G. R. P. (REQUERENTE)

A. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032454-80.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15611561 - "Por conseguinte, verifico que os interessados, não pleitearam 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não 

acostaram 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, 15 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016944-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1016944-27.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação 

de Alvará, interposta por Rosalia Rosa da Silva na qualidade de Curadora 

Provisória de Joicy da Silva Oliveira, ambas qualificadas, cujo 

procedimento fora distribuído por sorteio. Perscrutando os autos, verifico 

que a Ação de Interdição, na qual a Srª. Joicy foi declarada incapaz, 

tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital. A competência para julgamento de ações de alvará é do 

juízo que declarou a interdição, já que o presente feito tem relação de 

acessoriedade, nos termos do art. 61 do NCPC. Nesse sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de alvará para lavratura de escritura 

definitiva relativa a negócio de troca. Ação distribuída para o Juízo 

suscitado, que julgou a ação de interdição. Determinação para distribuição 

livre. Juízo suscitante que entende pela acessoriedade da demanda com a 

que declarou a interdição. Relação de acessoriedade 

verificada.Prevenção existente. Jurisprudência desta Colenda Câmara 

Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo suscitado. (TJ-SP 

0028123182017826000 SP 0028123-18.2017.8.26.0000, Relator: Ana 

Lucia Romanhole martucci, Data Julgamento: 19/03/2018, Câmara Especial, 

Data de Publicação: 21/03/2018). Desta forma, nos termos do art. 64, §1º 

do NCPC, declaro a incompetência deste Juízo, para processar e julgar a 

presente ação e, na sequência, declino a competência em favor da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Providencie o 

Sr. Gestor a remessa dos autos, junto ao sistema PJE. Cumpra-se e 

intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031536-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE ALVES AMORIM OAB - 704.807.691-76 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MARTINS LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031536-76.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Para tanto, designo o dia 

21 de novembro de 2018, às 16h00min, para cumprimento do ato 

deprecado. Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o acerca da data 

agendada, bem assim para que intime o patrono da parte autora a cumprir 

o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 455 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035213-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEI LUNA DE MORAIS (REQUERENTE)

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA MARIA CECCON DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035213-17.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15931018 - "(...) De outro norte, necessário salientar que os interessados 

postularam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por eles firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Constato, ainda, que o 

documento pessoal acostado ao feito, ID. 15920970 - Pág. 2, encontra-se 

ilegível, razão pela qual, faculto, igualmente, que se proceda com a correta 

digitalização, no mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Às providências." 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033844-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (ADVOGADO(A))

A. L. D. M. D. M. (REQUERENTE)

J. C. D. M. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033844-85.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15830837 - "(...) De outro norte, necessário salientar que os requerentes 

pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por eles firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Após, com o decurso do 

alusivo prazo, conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 

15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031923-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. (REQUERENTE)

I. P. M. P. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031923-91.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15555346 - "(...) De outro norte, necessário salientar que os requerentes 

pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por eles firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. (...)". Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031887-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. M. C. (ADVOGADO(A))

L. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. P. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031887-49.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15554976 - "(...) De outro norte, necessário salientar que os requerentes 

pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por eles firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028962-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. (ADVOGADO(A))

C. L. D. (ADVOGADO(A))

E. P. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. M. D. S. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028962-80.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15279454 - "(...) De outro norte, necessário salientar que os requerentes 

pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por eles firmado, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. (...)". Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029418-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. N. D. S. (RÉU)

W. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029418-30.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15279946 - "(...) 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 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências. (...)". 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015073-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. B. B. (ADVOGADO(A))

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015073-59.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13866302 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, 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 comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 dias, os indispensáveis documentos, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Às providências." Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020069-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELIA CRISTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI DAMIAO BRITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020069-03.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14559916 - "(...) Por conseguinte, verifico que a representante legal da 

autora, 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 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências." 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026728-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA DE ARRUDA SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026728-28.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15110705 - "(...) Prosseguindo, nos termos do art. 617, IV do CPC/2015, 

nomeio como inventariante o filho da de cujus Luiz Gustavo de Arruda 

Souza, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo 

de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante, ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, 

deverão ser apresentadas aos autos, a certidão de dívida atualizada da 

Fazenda Públicas Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

certidão negativa de débitos gerais Municipais (expedida pela Prefeitura de 

Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD, todos em nome da falecida, e, 

certidão de inexistência de testamento deixado pela extinta, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. (...)" Cuiabá/MT, 15 de outubro 
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de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026744-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARTA CORTES DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANAINA CORTES DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ DE FREITAS CASTRO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE FREITAS CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026744-79.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15114066. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014980-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

FABIAN SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

JANAINA MARIA SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

DANIEL POLETTO CHU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE MARQUES SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014980-96.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14011342 - "VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, verifico que a peça 

vestibular não fora instruída com os documentos essenciais para o 

processamento da demanda, porquanto, tratando-se de pedido de alvará 

em que ressai da certidão de óbito da extinta que deixou bens a 

inventariar, imperativo seja emendada a inicial para regularizar tal situação, 

com o aporte aos autos de documentos que demonstrem a inexistência de 

bens da extinta a inventariar, sob pena de extinção da demanda, sem 

resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da 

presente. Igualmente, verifico que os autores efetuaram o pagamento 

apenas das custas judiciais (ID´s 13518840 e 13518844), deixando de 

recolher a taxa judiciária. Portanto, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanarem as irregularidades apontadas, 

complementando, inclusive, o recolhimento das despesas do processo 

(taxa judiciária), sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo. Por fim, proceda-se com a alteração no sistema da classe 

processual, haja vista tratar-se de alvará judicial. Intimem-se e cumpra-se. 

Às providências." Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034354-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. P. D. C. (REQUERENTE)

S. G. R. C. (ADVOGADO(A))

M. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034354-98.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15839196 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que os 

documentos anexados a exordial não contêm a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, conforme as disposições do art. 32 e s.s, 

da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Prosseguindo, necessário 

salientar que as requerentes pleiteiam a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por elas firmada, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenche os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja 

acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. De outro viés, constato, ainda, que presente ação, ao que tudo 

indica, é consensual diante da declaração de ID.15831493, feita pela 

genitora da menor e, tendo em vista que aos pais compete a guarda dos 

filhos, em decorrência do exercício do poder familiar, (CC, art. 1.634, 

inciso II), e, a princípio, a mãe não se opõe ao pedido inicial, como também 

verifico a inexistência de registro paterno ID. 15831329, faculto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, que se proceda com a emenda à inicial retificado o 

polo ativo da demanda, para, incluir a Sra. Marli Pereira da Silva, genitora 

da infante e a qualifique nos termos do art. 319, inciso II, do NCPC. Por fim, 

processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 

15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034901-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. F. (AUTOR(A))

I. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034901-41.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15931502 - "(...) De outro norte, necessário salientar que a parte autora 

postula 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 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025465-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

M. J. N. M. (ADVOGADO(A))
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L. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025465-58.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para permanecerem suspensos por 90 dias, haja vista a decisão de ID 

15893572. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002469-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. N. (REQUERENTE)

G. V. N. (REQUERENTE)

V. D. Q. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. N. (REQUERIDO)

R. J. D. S. S. D. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002469-66.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14910140 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicialmente formulado, para condenar o requerido ao pagamento 

ao filho Gustavo Vinicius Niszczak, do valor equivalente a 01 (um) salário 

mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), à título de pensão alimentícia, colocando à 

disposição da genitora do menor todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito em conta bancária de sua titularidade, a saber conta corrente n.º 

47320-0, agência 2363-9, Banco do Brasil, Joselita Freire Niszczak. Por 

conseguinte, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Finalmente, 

condeno as partes ao pagamento de forma pro rata, das despesas 

relativas as custas judiciais despendidas no presente processo, 

suspensa a exigibilidade quanto a parte requerente, todavia, em 

decorrência da gratuidade concedida no ID. 11948477. Cumpra-se 

integralmente a sentença parcial de mérito proferida no ID. 12827440. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo." Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131853 Nr: 23818-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDO, ACOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, Pablo 

Pinheiro Marques - OAB:OAB/MT 17874, SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:22.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, MONICA 

PRETEL FEITOSA - OAB:11653

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SAMUEL DE 

OLIVEIRA VARANDA, para devolução dos autos nº 

23818-16.2016.811.0041, Protocolo 1131853, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233289 Nr: 2587-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RODRIGUES CATHALAT, EDUARDO 

HELMO MENEZES, MARIA HELENA MENEZES CATHALA, MARIA DA 

GRAÇA MENEZES CATHALA, MANOEL MENEZES CATHALA, TARCINA 

VARANDA CATHALA, HERMAN MENEZES CATHALAT, MARIA DA LUZ 

COUTINHO CATHALAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES 

CATHALAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRAZIELLA 

CATHALAT, para devolução dos autos nº 2587-79.2006.811.0041, 

Protocolo 233289, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809578 Nr: 16062-58.2013.811.0041

 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: JULIO OSMAR EMERICH, VALDECIR EMERICK, ELIANE 

EMERICH SOUZA, RUBENS EMRICH, IVONE EMERICK BONI, FRANCISCO 

CARLOS DE FREITAS PEREIRA, FELIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ MARCELINO OIRES EMERICK, WILIAN 

PIRES EMERICK, LUCIANE PIRES EMERICK, VIVIANE PIRES EMERICK, HÉLIO 

EMERICK

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

OAB:8261, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SANTOS, para  devo lução dos  au tos  nº 

16062-58.2013.811.0041, Protocolo 809578, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031153-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINA DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031153-98.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação 

de Substituição de Curatela com Pedido de Antecipação de Tutela, 

interposta por Paixão Alves de Souza em face de Jesuína Dias de Souza, 

ambos qualificados, cujo procedimento fora distribuído por sorteio para 

esta vara especializada. Relata na exordial, que em 2011 a demandada foi 

interditada judicialmente, tendo sido nomeada a Srª. Ana de Lourdes 

Souza, como curadora da mesma, todavia, a referida curadora veio a 

óbito, sendo habilitada a curatela a irmã, Srª. Isabel Francisca Souza da 

Silva como curadora da interditada, no entanto, em 26/08/2018, igualmente, 

a curadora faleceu e, em decorrência, o requerente, irmão da interditada, 

postula a concessão de tutela provisória para que seja nomeado como 

curador especial da requerida e, ao final, pretende seja julgada a ação 

procedente, nomeando-o como curador em definitivo. É o Relatório. 

Decido. Perscrutando os autos, verifico que a Ação de Interdição, na qual 

a requerida foi declarada incapaz, tramitou perante o juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, processo nº. 
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5339-82.2010811.0041, conforme depreende-se o documento de ID 

15422820 - Pág. 4. Em decorrência, forçoso reconhecer a incompetência 

deste juízo para o processamento e julgamento do presente pedido de 

substituição, o qual é outorgado ao juízo que decretou a interdição do 

curatelado, nos termos do art. 61 do CPC/2015. Nesse sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Relação 

de acessoriedade com ação de interdição. Prevenção. Artigo 61 do CPC. 

Competência do juízo onde tramitou a ação de interdição. Conflito 

conhecido para declarar a competência do MM. Juízo suscitante (3ª Vara 

de  Famí l ia  e  Sucessões  de  San tos ) .  (TJSP;  CC 

0011656-27.2018.8.26.0000; Ac. 11530280; Santos; Câmara Especial; Rel. 

Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 11/06/2018; DJESP 10/07/2018; Pág. 

2895) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. COMPETÊNCIA. 

JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO. DEMANDA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO 

DA GRAVITAÇÃO. I. Todas as causas que têm por objeto questões 

atinentes à curatela, tais como prestação de contas, remoção ou 

substituição de curador, levantamento da curatela e tomada de decisão 

apoiada, qualificam-se como acessórias e por isso gravitam sob a 

competência sedimentada na ação de interdição. II. Conflito de 

Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. 

(TJDF; CCP 2016.00.2.037599-3; Ac. 100.8442; Segunda Câmara Cível; 

Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 27/03/2017; DJDFTE 10/04/2017) 

Ante o exposto, nos termos do art. 64, §1º, do NCPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, 

por conseguinte, determino a remessa ao juízo competente, no caso, a 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Transitada em 

julgado, providencie-se a remessa dos autos, através do sistema PJE, 

procedendo com as anotações estilares. Às providências. Cuiabá/MT, 15 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014173-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MALHEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

14241350). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pela autor no id. 14241350, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014512-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

NELSON PEDRO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

cumpra-se o comando judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000932-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARQUES COSTA - ME (IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÕES - 

GCCA/SUIC DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 485, I, e 330 ambos do CPC, bem como art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 

25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o 

reexame necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006790-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CLOVIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Sendo assim, e com estas considerações, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade dos 

contratos temporários em voga e condenar o requerido ao pagamento dos 

depósitos de FGTS compreendidos entre 09/03/2012 a 01/11/2014, cujos 

valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a 

incidência de correção monetária segundo o IPCA-E, desde esta data, bem 

como juros de mora segundo índice de remuneração da poupança, 

previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494 de 10 de setembro de 1997, com 

redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, a partir da 

citação válida (RE 870947, tema 810 do STF, de 20/09/2017)[1]. Sem 

custas. Em razão do decaimento do requerente na maioria dos seus 

pedido, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85 do CPC. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015879-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA MOREIRA PINHEIRO DE SOUZA (IMPETRANTE)

LOUREDIL VILELA DOS SANTOS (IMPETRANTE)
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IVAN COSTA DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 485, I, e 330 ambos do CPC, bem como art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 

25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o 

reexame necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011890-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 

encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [1]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015270-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA (IMPETRANTE)

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda ao 

licenciamento do veículo HYUNDAY SONATA GLS, Fabricação 2011/2012, 

placa NUD0254, cor predominante branca, chassi KMHEC41CBCA289355, 

Código Renavam 346979447, independentemente das multas indicadas na 

inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ANA ALICE COSTA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 

encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004131-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO MAIOLINO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente 

ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal 

valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de 

até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta 
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encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006401-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do VOLKSWAGEN, 

MODELO FOX, PLACA QBQ 6064, RENAVAM: 01051226403, COR 

BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2015, Certificado de Registro do 

Veículo nº 011117414870, independentemente do pagamento das multas 

indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022728-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

HELIO BORBA DE CASTRO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de determinar que o requerido permita que o requerente 

concorra à promoção ao posto de terceiro-sargento da Polícia Militar do 

Estado do Mato Grosso, desde que preencham os requisitos 

estabelecidos no artigo 31 da lei complementar 271/2007, vigente em 2008. 

Ademais, perfectibilizada a promoção, é devido ao autor o recebimento 

das diferenças salariais decorrentes da sua promoção em ressarcimento 

por preterição retroativa ao ano de 2008, não atingidos pela prescrição 

quinquenal[1], cabendo ao ESTADO DE MATO GROSSO o pagamento dos 

valores relativos às diferenças entre as remunerações de Cabo e Terceiro 

Sargento, referente ao período de 09/2008 até sua efetiva promoção (id. 

4436491 - Pág. 5), com execeção dos valores atingidos pela prescrição 

quinquenal, devendo o montante em questão ser apurado em liquidação de 

sentença, com a observância para atualizaçao do Tema 905 do STJ, 

referente a servidores e empregados públicos [2]. Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos no artigo 85, §8º, do CPC. A presente 

sentença, esta sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não 

recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

consignando as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021502-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACS DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(IMPETRANTE)

CELSO LUIZ MORENO SUMYK (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS RIBEIRO CRESPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar no tocante a liberação das mercadorias 

apreendida ilegalmente e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1130476-1. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à 

Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de 

Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020387-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORENO CARDOSO LIRIO (ADVOGADO(A))

GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação da mercadoria 

apreendida e descrita no Termo de Apreensão e Depósito n. 1130432-2. 

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade 

Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014711-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FATIMA JACOBINA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente indeferida. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade 

impetrada para os devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021001-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MACEDO LEMOS (IMPETRANTE)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Secretário de Estado de Justiça e Direitos humanos Dr. Márcio Frederico 

de Oliveira Dorileo (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificado, do teor da decisão a 

seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO: Desse modo, demonstrada a necessidade de 

dilação probatória que o caso requer, seja para realização de perícia, 

inquirição de pessoas ou juntada de documentos de convicção pessoal do 

magistrado, o que vedado em sede mandamental, fica ressalvada a 

possibilidade do impetrante se valer das vias ordinárias para discutir a 

questão com afinco. Com essas considerações, DENEGO o mandado de 

segurança com fulcro no § 5º do artigo 6º da lei 12016/09, via de 

consequência extingo os autos sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo Civil. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034238-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JAIR DAL PIVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

a diligência relativa ao Centro Político e Administrativo, por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "Isto posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de suspender a exigibilidade do imposto e 

determino à autoridade coatora que proceda, incontinenti, o licenciamento 

do veículo do autor independentemente do recolhimento do IPVA, até 

ulterior julgamento de mérito deste writ. Expeça-se mandado, devendo ser 

cumprido inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, 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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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-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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034489-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

a diligência relativa ao Centro Político e Administrativo, por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 
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DECISÃO: Posto isso, CONCEDO parcialmente a LIMINAR para o fim de 

determinar que a impetrada se abstenha de inserir a impetrante no Regime 

de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, até ulterior 

deliberação deste juízo. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no 

art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034574-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

HELITON LUIZ DOMINGOS (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 de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada: 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. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034547-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA METELLO (AUTOR(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada: DECISÃO: Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência dos pressupostos 

exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, tendo em vista as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se 

há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos termos do art. 

334 do CPC. Cite-se para, no prazo legal, contestar os presentes autos, 

bem como, para que manifeste se há interesse na realização da Audiência 

de Conciliação (art. 334 do CPC). No mesmo prazo, deverá a parte ré 

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034579-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

RONALDO SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se há interesse na realização de Audiência de 

Conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Cite-se para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos, bem como, para que manifeste se há 

interesse na realização da Audiência de Conciliação (art. 334 do CPC). No 

mesmo prazo, deverá a parte ré 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. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035183-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA FARIA DA SILVA (IMPETRANTE)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DO ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - JÚLIO 

CÉSAR MODESTO SANTOS (IMPETRADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer do Governo do Estado de 

Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada DECISÃO: Desta forma, considerando que a 

autoridade coatora do presente mandamus é o Governador do Estado de 

Mato Grosso e os Secretários de Estado de Gestão e Educação e Esporte 

e Lazer, 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 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035178-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ALISSON NERES SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035178-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALISSON NERES SOUSA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura apreciação do 

pedido de AJG formulado na inicial, determino que a parte autora seja 

intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, comprovante da 

condição financeira noticiada na espécie. Após, conclusos com urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014512-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

NELSON PEDRO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
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CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023901-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE (REQUERENTE)

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: : O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

polo ativo 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350745 Nr: 21297-79.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CALAZANS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 21297-79.2008.811.0041, 

Protocolo 350745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020402-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA (ADVOGADO(A))

JONATHAN BOTELHO MOREIRA (AUTOR(A))

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DJE FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação da parte autora para CIÊNCIA da juntada de Laudo. Obs.: O 

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: 1024971-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOLIRIO ELIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGDENIER DAIXUM (ADVOGADO(A))

UNIDAS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034160-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034018-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIHAD N. DE CARVALHO - ME (IMPETRANTE)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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:Diante 

do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada 

que se abstenha de incluir no sistema de conta corrente fiscal da 

Impetrante os valores a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÂO 

relativos aos Documentos de Arrecadação de números: 9990986693261; 

9990986699707; 9990986954596; 9990987134576; 9990988883033; 

9990989096299; 9990990806601; 9990992044911; 9990992994847; 

9990993312308; 9990993354990; 9990994130238; 9990994347997; 

9990994605104; 9990996526996; 9990998275370; 9990999202270; 

9990999875690; 9991002105268; 9991003473600; 9991003782905; 

9991003814440; 9991005071895; 9991005166330; 9991005800641; 

9991005802504; 9991007284446; 9991009038744; 9991009072926; 

9991009495800; 9991009705473; 9991010309713; 9991011313609; 

9991011621001; 9991011897767; 9991011902949; 9991013406876; 

9991015192539; 9991017708869; 9991017749034; 9991019407734; 

9991020860595; 9991021273839; 9991021902399; 9991024002500; 

9991024087904; 9991024207063 e 9991026111888. Expeça-se mandado, 

que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 
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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). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024226-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO LAUER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027006-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

MARIA EUNICE DA SILVA BORGES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa QBT 6319, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas as 

multas aplicadas pelo Detran/MT. Por consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018651-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

NELZA MARILIA DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: DECISÃO: Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Ressalto que o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em 

seus parágrafos 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários 

advocatícios determina que quando for vencida a Fazenda Pública, e não 

sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos 

nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Dessa 

forma, 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 e artigo 509 do CPC. 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057355 Nr: 49709-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON MONTEIRO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 49709-73.2015.811.0041, 

Protocolo 1057355, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006877-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OTACILIA DA SILVA (AUTOR(A))

NEIDE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ZILDETH AUXILIADORA SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

OLIVA BUENO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ANTONINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITA ALAIR DA SILVA (AUTOR(A))

MARCEL LOUZICH COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002904-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 
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dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010527-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IDIMARI PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006846-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001970-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO DA COSTA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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: 1006118-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO GOMES DA COSTA (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009918-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

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: 1003355-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011853-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO (ADVOGADO(A))

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: 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: 1006520-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DIVINA MARIA DO CARMO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010394-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RAIMUNDA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

HERMELINDO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

JACKELYNE AUXILIADORA DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

ARACI DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR(A))

DAYSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCA DE ASSIS PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

MIRIAM RIBEIRO DUARTE (AUTOR(A))

OLGA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

PETRONILIO VENANCIO DE AMORIM (AUTOR(A))

JECIEL NES DE BRITO (AUTOR(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARIA REGINA CASSIANO MENDONCA (AUTOR(A))
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MARIA RITA DE SOUZA (AUTOR(A))

SOLANGE CAVALCANTE DE PAULA PIRES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (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: 1000411-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

MARILZA AUXILIADORA ALVES RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1002126-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WALDECIR MARIA DA VEIGA BORGES (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: 1004213-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA RIBAS DE AQUINO (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: 1005989-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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: 1007960-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1003642-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

LELLIS DE CASSIA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1007899-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (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: 1004655-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FLAVIA HELENA RAMOS (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: 1002043-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

JULIO DE ARRUDA MARTINHO (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: 1000401-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))
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ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JADER DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1013515-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ORLANDA DE MORAES SOUZA (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010103-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: 1015632-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 0503172-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (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: 0503526-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

LUIZ TAKAO WATANABE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1012030-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO (ADVOGADO(A))

THEREZINHA VENANCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1002375-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ANGELICA PRUDENTE PEDROSO (AUTOR(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (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: 1001724-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELE LAURA MORAIS CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1004887-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARNALDO DE CAMPOS NETO (AUTOR(A))

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

VALDECI BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1010793-16.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BORGES OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCAS FORTES MODESTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: 1000914-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EDIO VOLNEI IDZI (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: 1000747-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA DE OLIVEIRA PINTO E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005144-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014267-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

MERCIA AUXILIADORA TAQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011429-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARILDES BOTELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009107-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LAURA SEBASTIANA GURGEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005672-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE REHDER NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033816-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGIANI SARDI LOPES (IMPETRANTE)

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de 

Recuperação Fiscal da PGE/MT (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Diante de todo o 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 feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011177-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PRUDENTE MENDES (ADVOGADO(A))

THAIS MORAES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

DORNELLES ASSUNCAO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em atenção ao requerimento formulado ao ID 14231051, 

esclareço que o pagamento de diligências não faz parte das custas 

processuais que englobam a gratuidade de justiça. Pois bem, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual, o Mandado de Segurança é processo 

isento de custas e honorários advocatícios. Em que pese o mandado de 

segurança ser isento de custas, o pagamento de diligência em tese, não 

acarreta prejuízo ao sustento das partes. Quanto à concessão dos 

benefícios da justiça gratuita para isenção do recolhimento de diligência do 

Oficial de Justiça, responsável pelo cumprimento dos atos necessários na 

presente demanda, entendo que não prejudicará financeiramente o 

Impetrante e/ou sua família; de modo, que indefiro o pedido de isenção de 

pagamento de diligências. Dessa forma, intime-se o impetrante para 

pagamento de diligências, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029016-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA HELOIZA DE SOUZA (AUTOR(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 do NCPC. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA HERCULANO CARDOSO (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033417-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOESSA COSTA (REQUERENTE)

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 do NCPC. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020483-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RENATO BOMFIM PINHEIRO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Secretário de Estado de Justiça e Direitos humanos Dr. Márcio Frederico 

de Oliveira Dorileo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1020483-35.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: RENATO BOMFIM PINHEIRO 

IMPETRADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS 

HUMANOS - SEJUDH, SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS DR. MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILEO Vistos, etc. 

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos ao ID 9134859, nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009385-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINHEIRO BARRETO (AUTOR(A))

DANIELE YUKIE FUKUI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007401-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032339-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrito: DESPACHO: "Vistos etc. O requerente deverá comprovar o 

recolhimento das custas de preparo do processo, no prazo de 15 dias. 

Conste-se na intimação que o não cumprimento da diligência no prazo 

estabelecido, implica no cancelamento da distribuição do feito conforme 

prevê o art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034823-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA PENHA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS 

DESPESAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO BAIRRO CENTRO POLÍTICO 

A D M I N I S T R A T I V O ,  n o  s i t e  d o  T r i b u n a l ,  n a  a b a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002651-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrito: DESPACHO: "Vistos, etc. Tendo em vista que, mesmo intimados 

os Requeridos não se manifestaram nos autos, intime-se a autora para 

que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se com urgência." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032567-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))

LUCIANA RIBEIRO RATTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, COM REFERÊNCIA AO 

BAIRRO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o licenciamento 2018 do veículo PEUGEOT GRIFFE AT, 2008, placa 

QBC-3514, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022321-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HEIDGGER DA SILVA (IMPETRANTE)

RICARDO NIGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, COM REFERÊNCIA AO 

BAIRRO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 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). Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034692-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CARLOS ALBERTO 

BAPTISTA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

pleiteia a concessão de antecipação de tutela no sentido de determinar 

que o Requerido seja compelido a incluir o Requerente no Quadro de 

Acesso à graduação de 1º Tenente do CBM/MT esperada para dezembro 

de 2018. Narra, em síntese, que realizou o Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos (CHOA) em 2016, tendo sido promovido ao posto de 2º 

Tenente CBM e que, agora em 2018, almeja ser promovido ao posto de 1º 
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Tenente do CBM, sendo-lhe aplicado o interstício previsto na Lei 

10.076/2014, art. 53, IV, haja vista ser sua primeira promoção após a 

publicação da referida norma. Com a inicial juntou documentos. É o que 

tinha a relatar. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o 

artigo 300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo”. Analisando os argumentos 

despendidos pelo autor, com a documentação trazida aos autos, verifico 

não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por 

entender ausente a fumaça do bom direito. É notável que o ato 

administrativo atacado, qual seja o ato da Administração Militar que 

indeferiu o pedido administrativo do Requerente à Inclusão no Quadro de 

Acesso da promoção a ser realizada em dezembro/2018, se deu nos 

termos da legislação de regência. O processo de promoção no âmbito da 

Polícia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites 

estritos da legalidade. No caso em análise, o autor já se utilizou dos 

benefícios da legislação de transição quando da realização do 

CHOA/2016. A norma em questão (Lei 10.076/2014) dispõe o seguinte: 

Art. 53. Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em 

vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do 

candidato, os seguintes interstícios: I - 03 (três) anos de Major para o 

Posto de Tenente-Coronel; II - 03 (três) anos de Capitão para o Posto de 

Major; III - 03 (três) anos de Primeiro-Tenente para o Posto de Capitão; IV - 

02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente. 

Assim, uma vez que não se trata da primeira promoção do autor, após o 

advento da norma em questão, o interstício que deve ser obedecido é o 

que consta do artigo 22 da norma em questão: Art. 22. O Interstício, 

previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar 

estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de 

sua última promoção, assim estabelecido: I - Oficiais: a) de 

Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos; b) de 

Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos; (...) Assim, quando 

realizou o CHOA/2016, tendo sido promovido ao posto de 2º Tenente CBM, 

se utilizou dos benefícios da norma de transição, de forma que agora deve 

ser-lhe aplicada a norma do art. 22 da legislação de regência, sendo 

exigido 4 (quatro) anos no posto de 2º Tenente para ser promovido a 1º 

Tenente. Vale lembrar que os atos administrativos gozam da presunção de 

legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo relativa, admite 

prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, vislumbro que o Autor 

não conseguiu demonstrar, neste momento de cognição sumária, a 

ilegalidade do ato em questão. Não vislumbro, assim, neste momento, 

ilegalidade por parte da Requerida, nem tampouco a preterição alegada. 

Em se tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e legalidade são 

presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, produzir as provas 

necessárias para tanto. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA 

POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO 

ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam do 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição 

sumária, qual tenha sido o ato ilícito por parte do Requerido, pois, ao que 

me consta por ora, agiu nos estritos limites da legalidade. Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que a legislação 

sobre o tema não parece amparar a pretensão do autor. Diante disso, a 

prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do 

direito invocado, tornando impossível averiguar, neste momento de 

cognição não exauriente, a ilegalidade do ato administrativo atribuído ao 

Estado de Mato Grosso. Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do 

mérito do ato administrativo, somente o exame da sua legalidade, não 

podendo este Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que 

integram o Poder Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o 

contraditório a fim de comprovar ou não a ilegalidade do ato em questão. 

Não seria razoável inversão do rito neste momento, uma vez que 

necessária a manifestação das partes e a produção de provas. A tutela 

antecipada possui caráter excepcional e sua concessão está 

condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se 

vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a existência da 

relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada do 

autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do 

CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Cite-se o 

Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032567-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))

LUCIANA RIBEIRO RATTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCIANA 

RIBEIRO RATTO contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento 2018 

do veículo PEUGEOT GRIFFE AT, 2008, placa QBC-3514, 

independentemente do pagamento de multas por infração de trânsito. Com 

a inicial vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, 

faz-se 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). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar 

a existência ou não do aludido direito líquido e certo que a Impetrante alega 

ser resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora 

em lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 
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ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo PEUGEOT GRIFFE AT, 2008, placa QBC-3514, sem a necessidade 

do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016228-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDECI DE JESUS LIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. No petitório de ID. 14043921, o autor informa que a decisão de 

ID. 13623275 não guarda qualquer relação com os fatos narrados na 

exordial. De fato. Tem razão o requerente, de forma que revogo a decisão 

de ID. 13623275 por nítido erro material, devendo a mesma ser 

desentranhada dos autos. Passo agora a análise do pedido de tutela de 

urgência feito pelo autor na exordial. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS 

SALARIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por VALDECI DE JESUS LIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde pleiteia tutela antecipada de urgência 

no sentido de que o requerido, de imediato, efetue a promoção do autor a 

fim de que passe a integrar o quadro de terceiro-sargento da Polícia Militar, 

tendo em vista que possui os 13 anos de serviço exigidos pela Lei 

10.076/2014; sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais). O Requerente relata, em síntese, que ingressou na PM em 

27/13/2003, por meio de concurso público para a graduação de soldado e 

que não havia à época regulamentação quanto ao plano de carreira do 

mesmo, o que só veio a ocorrer em 2014, por meio da Lei 10.076/2014, 

que dispôs sobre a promoção por antiguidade do autor. Alega que o 

Requerido ao realizar as promoções para fazer cumprir a referida Lei não 

fez constar nas mesmas que a promoção deve ter efeitos retroativos à 

data em que o requerente completou os nove anos exigidos pela 

legislação. Dessa forma, o autor foi promovido à cabo em dezembro de 

2014, quando contava com 11 anos e 09 meses de serviços prestados 

como soldado, ou seja, com 02 anos e 09 meses a mais que o exigido pela 

legislação. Alega que em razão de tal fato tem tido prejuízos de ordem 

material e moral, razão pela qual ingressou com a presente ação. Com a 

inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Analisando os argumentos despendidos pelo autor, com a 

documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento 

do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a fumaça do bom 

direito e o perigo da demora. É notável que as normas que tratam do tema 

dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: Art. 21. Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito 

intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e 

preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X 

deste artigo. Pela leitura da norma que rege a promoção do autor 

verifica-se que para concorrer à promoção almejada existem diversos 

requisitos além do interstício mínimo previsto no posto ou graduação. Tais 

requisitos são analisados pela Comissão de Promoção de Praças (CPP), 

nos termos da Legislação de regência (Lei 10.076/2014, arts. 4º e 6º). Em 

análise dos fatos narrados pelo autor e da legislação, por ora, não verifico 

ilegalidade nos atos administrativos atacados pelo Requerente. Portanto, 

está o ausente o requisito da fumaça do bom direito. Além disso, o autor 

não demonstrou o perigo da demora, haja vista que se encontra em 

atividade e não há qualquer urgência na promoção que pleiteia nestes 

autos. Ademais, caso a ação seja julgada procedente, a decisão tem 

efeito ex tunc, não havendo perigo para o resultado útil do processo. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste 

momento de cognição não exauriente, a existência de Direito para o autor 

e de obrigação para o Estado de Mato Grosso. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, somente o exame 

da sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos 

agentes públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade do ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste 

momento, uma vez que necessária a manifestação das partes e a 

produção de provas. A tutela antecipada possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a 

existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela 

antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 

300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão 

presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. 

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022321-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HEIDGGER DA SILVA (IMPETRANTE)

RICARDO NIGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNO 
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HEIDGGER DA SILVA contra ato dito coator praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT, 

objetivando a concessão de liminar para que possa efetuar o 

licenciamento do veículo BMW, modelo 3161, ano/modelo 2013/2014, placa 

OOM2502, independente do pagamento de multas, visto que não foi o 

Impetrante notificado das mesmas. Em breve síntese, o impetrante 

argumenta não ser justa a vinculação do licenciamento do seu veículo ao 

pagamento das multas de trânsito das quais não foi notificado. Com a 

inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária 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). No que 

tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do IPVA ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. Todavia, as provas que 

acompanham a petição inicial não demonstram a probabilidade do direito 

invocado. De acordo com o CTB: Art. 282. Aplicada a penalidade, será 

expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação devolvida por 

desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada 

válida para todos os efeitos. Tendo em vista as provas que dos autos 

constam percebo que o endereço do autor cadastrado junto ao DETRAN é 

“Mal. Floriano Peixoto, nº 1500, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT” (fl. 35) ao 

passo que seu endereço atual, conforme declarado pelo próprio autor é 

“Rua G, nº 42, apto 1402, Ed. Torre de Valência, Jardim Aclimação, 

Cuiabá-MT” (fl. 37). Ora, a divergência dos endereços (cadastrado junto 

ao órgão e atual) é visível. Como esperava o autor ser notificado das 

multas se o endereço cadastrado junto ao DETRAN não é o seu endereço 

atual? Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação não está presente. É imperioso recordar que o STJ entende 

pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, quando não 

comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. Ocorre que em 

se tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e legalidade são 

presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, produzir as provas 

necessárias para tanto, o que não fez. Diante disso, a prova 

pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito 

invocado. No mais, tem sido ponto pacífico na jurisprudência a 

possibilidade de vincular o licenciamento do veículo ao pagamento das 

multas por ventura existentes, desde que tenha havido notificação válida. 

Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 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). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016787-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

ADALTO NOVAES SILVA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1016787-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ADALTO NOVAES SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o 

pedido de desistência da ação, formulada pela Parte Autora ao ID 

10140298 destes autos de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, que move ADALTO NOVAES SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – 

FUNCAB. Pleito de antecipação de tutela inferida ao ID 8280482, sendo 

deferida a justiça gratuita na mesma oportunidade. Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação ao ID 9464120. Resposta à 

contestação ao ID 9720590. Em seguida, a parte autora manifestou-se 

requerendo a desistência da ação (ID 10140298). Intimado a se manifestar 

acerca do pedido de desistência, o Requerido deixou transcorrer o prazo 

in albis, conforme certidão ao ID 14518422. Dessa forma, com fulcro no 

Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o Requerente ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, contudo, fica 

suspensa a sua exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida ao ID 

8280482. Sem reexame necessário. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034524-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

DOMINGOS CONCEICAO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DESPACHO: "...Assim, diante da incompatibilidade entre o valor 

atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e considerando o 

Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao 

fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, 

oportunizo ao autor que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034484-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOMINGAS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: " Vistos. Faculto a parte Requerente emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o valor da 

causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao 

benefício econômico que o Requerente pretende auferir com a demanda 

que também deverá ser previamente calculada (simples cálculo). Mesma 

oportunidade autorizo a juntada de documentos que atestem o estado 

atual de hipossuficiência do requerente para fins de acesso a justiça 

gratuita." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007933-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ERACY DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CUIABA-MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "...Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

evidência. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. 

Do mesmo modo, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, nos 

moldes do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032963-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SIRIN (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: " Vistos, Defiro a parte Requerente os benefícios da 

Justiça Gratuita. A parte Requerente, nos termos do § 5º do art. 334 do 

NCPC, informa seu desinteresse na realização de audiência de 

conciliação. Assim, diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar a 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032773-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEOGENES CARNEIRO COIMBRA (ADVOGADO(A))

SERTTEL LTDA (IMPETRANTE)

PERKONS S/A (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

C E N T R O ,  n o  s i t e  d o  T r i b u n a l ,  n a  a b a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Isto 

posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034291-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CARLOS ROGERIO SACA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do 

DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR determinando ao Impetrado DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

que suspenda os efeitos da decisão exarada contra o Impetrante no 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0214/2015/GMAPC/DETRAN/MT, 

retirando imediatamente a suspensão constante no sistema RENACH, até o 

deslinde final desta causa. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031878-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO CLARO DIESEL LTDA (IMPETRANTE)

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Isto 

posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar o recebimento e 

processamento do Pedido de Revisão nº 5528741/2018 , até o julgamento 

da demanda. Notifique-se a autoridade coatora para que preste 

informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial." OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034458-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Por 

todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, tão somente para determinar ao 
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impetrado que permita o imediato licenciamento do veículo: MMC/PAJERO 

DAKAR D; Placa OBI8019 RENAVAN 00490394698, do impetrante 

independentemente do prévio pagamento das multas de trânsito que 

constam do prontuário do veículo. Expeça-se o necessário. 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). Intimem-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005539-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: "Vistos. Defiro pleito à ID. 14874495, concedendo 

prazo de 30 (trinta) dias para que a parte exequente se manifeste. Após, 

concluso. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014270-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA DIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: " Vistos. Defiro pleito à ID. 14552445, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, concluso. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032425-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ALVES MORAES (AUTOR(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, cujo dispositivo 

abaixo transcrito: DECISÃO: "...Portanto, diante da necessidade de se 

comprovar a natureza da incapacidade laboral da Parte Autora, se 

absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da existência de 

sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de trabalho 

informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia médica 

especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá 

obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes do CPC. 

Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à Rua Barão 

de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, em vista da relevância e complexidade do laudo pericial a ser 

elaborado. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 19/12/2018 a 

partir das 12:40 horas, no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 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 citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. " OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034469-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

ADELAR DELLALIBERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1034469-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADELAR DELLALIBERA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que inclua no 

polo passivo da ação o ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição à 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO , uma vez que esta 

não possui personalidade jurídica que lhe permita figurar como parte em 

ações dessa natureza. Intime-se. CUIABÁ, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005029-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LECIR GONCALVES DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (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 DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, abaixo 
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transcrito: DESPACHO: " Vistos. Intime-se a parte autora para informar se 

já houve o cabal cumprimento da liminar concedida, cabendo a parte trazer 

aos autos os documentos que comprovam tal medida. Após, cls. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário. " OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 753334 Nr: 5231-82.2012.811.0041

 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: FABRÍCIO GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754046 Nr: 6009-52.2012.811.0041

 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: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606, ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 836770 Nr: 41679-20.2013.811.0041

 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: GILBERTO COLOGNESE VALANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837356 Nr: 42182-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MOESSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 925528 Nr: 46847-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC.

Sem custas. Considerando a improcedência do pedido, condeno o autor 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação em face do Exequente, nos moldes previstos no 

art. 98, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte requerida para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 10 dias. Efetuado o depósito, expeça-se o alvará 

para liberação do valor em favor do expert.

Decisão não sujeita ao remessa necessário.

Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877288 Nr: 14997-91.2014.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 916501 Nr: 41105-60.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428/MT

 Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDETENS os 

pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento ao erário do valor de 

$327.404,17 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e quatro reais e 

dezessete centavos), a ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 900955 Nr: 30537-82.2014.811.0041

 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: CEREALISTA AGRIPEC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B TEIXEIRA- PROC ESTADO - OAB:5735

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 3105-21.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDUMA-SIND,TRAB,EMP.FUND.DES.URB.PROT.MEIO 

AMBIENTE DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODECAP PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905418 Nr: 33844-44.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1258305 Nr: 23758-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 911795 Nr: 38031-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO JOSÉ BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 831521 Nr: 37193-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 832826 Nr: 38390-79.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO, ADÉRZIO RAMIRES DE 

MESQUITA, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 931441 Nr: 50101-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA IZABEL ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do retorno dos autos.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 980887 Nr: 14519-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILZE LARA ARAUJO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 982167 Nr: 15043-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DO O LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059855 Nr: 50977-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZO DIVINO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA 

CONCEIÇÃO DE CAMPOS CUNHA, WILSON ATAYDE ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 840220 Nr: 44637-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 821747 Nr: 27934-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELENI MARTINS RICARDI, FRANCISCO DOS SANTOS, 

PATRICIA DAUHALI CLEMENTE GUIMARAES PEREIRA, RUI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 795647 Nr: 1987-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 460796 Nr: 29989-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO FERNANDES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 340028 Nr: 10703-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D´ARC DOS ANJOS COSTA, PEDRO BENTO DA 

COSTA, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - PROC. DO ESTADO - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065680 Nr: 53515-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE JANAINA DE JESUS ALMEIDA

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000657-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BENEDITO MAGALHAES JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE 

HABILITAÇÃO (RENACH) DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033821-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO PROFISSIONAIS TRIBUTACAO ARREC FISCALIZACAO 

(AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1033821-42.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 

11 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034676-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 221 de 421



DARCY LOURENCO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1034676-21.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que restou não 

demostrado a sua hipossuficiência. No mais determino a intimação da 

parte autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do 

CPC. Em seguida, voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004508-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ROCHA NOVAES (IMPETRANTE)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004508-07.2016.8.11.0041 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009806-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CANTAGALLO (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1009806-77.2016.8.11.0041 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000958-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA (IMPETRANTE)

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1000958-04.2016.8.11.0041 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034887-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO MATRICULA Nº 8876294 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS UNIDADE UFO POSTO FISCAL 

BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça. DECISÃO: ISTO POSTO, e 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas ilegalmente com a lavratura dos Termos de 

Apreensão e Depósito – TAD nº: 1137387-3 (ID: 15909469). 

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. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial 

plantonista, servindo o presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034876-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL de HENRIQUE PEIXOTO 

(ARAGUAIA) (IMPETRADO)

carlos marino soares da silva (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça. DECISÃO: ISTO POSTO, e 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas ilegalmente com a lavratura dos Termos de 

Apreensão e Depósito – TAD nº: 1137379-6 (ID: 15909250). 

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 
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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, inclusive por Oficial 

plantonista, servindo o presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034884-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO MATRICULA Nº 8876294 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(CORRENTES MT/MS) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça. DECISÃO: ISTO POSTO, e 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas ilegalmente com a lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1137386-0 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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o 

presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034877-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANDO ANTONIO FILHO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL de HENRIQUE PEIXOTO 

(ARAGUAIA) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça. DECISÃO: ISTO POSTO, e 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas ilegalmente com a lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1137381-9 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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o 

presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034875-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVAN COELHO DE MORAES (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL de HENRIQUE PEIXOTO 

(ARAGUAIA) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: ISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas ilegalmente com a 

lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1137374-9 

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. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial 

plantonista, servindo o presente como mandado.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365019 Nr: 3320-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DOS SANTOS MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 3320-40.2009.811.0041, 

Protocolo 365019, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031076-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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NEUSA DE SOUZA (AUTOR(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1031076-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por NEUSA DE SOUZA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim 

de que seja determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Revisão de Artrodese Lombar”, bem 

como que assegure a continuidade do tratamento necessário para 

preservar a saúde e a vida da Autora, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 15410832 e seguintes). Aduz, em apertada síntese, que 

apresenta estenose grave de canal vertebral lombossacro, necessitando 

com urgência de se submeter à realização do procedimento cirúrgico 

acima mencionado para melhores condições de vida, sendo que referido 

procedimento é de caráter insubstituível e fundamental à sua saúde. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Deu à causa 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Ressalto que a vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034529-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CANAVARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034529-92.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. 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. Cite-se o requerido, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Com a defesa, intime-se o 

autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em seguida, voltem-me 

cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034285-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

KAIBER TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1034285-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LUMA TRANSPORTES 

LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ), ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a imediata reativação dos 

credenciamentos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de 

Transportes Eletrônico. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito 

privado, que tem como objeto social, o Transporte rodoviário de carga, 

exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

internacional, estando sujeita ao recolhimento do ICMS, sendo fiel 

cumpridora de suas obrigações fiscais. Relata que foi surpreendida, no 

dia 24.09.2018, com uma notificação, via sistema eletrônico, comunicando 

que fora inclusa em Regime Especial de Fiscalização – REF, instituído pela 

Secretaria de Estado de Fazendo de Mato Grosso através da Portaria 

112/2017, resultando na suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica 

e Conhecimento de Transportes Eletrônico, paralisando, por conseguinte, 

suas atividades de prestação de serviços de transportes. Assevera que 

procurou saber o motivo da aplicação da medida administrativa e verificou 

que possui alguns créditos lançados em sua conta corrente fiscal, os 

quais foram impugnados via E-Process e, até a presente data, não foram 

constituídos definitivamente, condição obrigatória para ser executado. 

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada está revestido de 

ilegalidade, tendo em vista que extrapolou o seu dever ao suspender a 

emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transportes 

Eletrônico com a finalidade exclusiva de obrigar o contribuinte a recolher 

antecipadamente o imposto devido, mesmo possuindo credenciamento 

para realizar o recolhimento mensal ativo em seu cadastro. 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 
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líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata 

reativação dos credenciamentos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e 

Conhecimento de Transportes Eletrônico. Partindo de uma perfunctória 

análise dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, 

verifica-se que a empresa-Impetrante estava impossibilitada de exercer 

suas atividades comerciais, ante a negativa da autoridade coatora de 

emitir notas fiscais à mesma, sendo estas imprescindíveis ao 

desenvolvimento válido, como descrito acima, sob a alegação de que 

possui débitos fiscais. Ora, é sabido que a Fazenda Pública deve buscar o 

Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, 

mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando 

a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as 

empresas em débito, no tocante a obrigações, principais e acessórias, vir 

a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal. Desta 

forma, resta evidente a inconstitucionalidade do ato de imposição ao 

contribuinte à condição de quitar eventuais débitos para com o Fisco, com 

vista a que o mesmo possa emitir os documentos fiscais indispensáveis 

ao regular desempenho de suas atividades profissionais, sob pena de 

incorrer em ofensa ao princípio da livre iniciativa, preconizado pelo art. 170 

da Constituição Federal. Imperioso tecer comentário de que, ante a 

impossibilidade de impressão de talonário de notas fiscais, salvo garantia 

prevista com base em débitos ainda não existentes, o contribuinte 

encontra-se coagido a quitar a pendência sem mais poder questionar o 

passivo. A toda evidência, trata-se de providência restritiva de direito, 

complicadora ou mesmo impeditiva da atividade empresarial do contribuinte 

para forçá-lo a adimplir, fato este que o Direito não pode admitir, sob pena 

de retrocedermos à época das trevas obscuras e de inaplicabilidade de 

garantias a muito conquistadas pelos contribuintes. Desta forma, não 

passa de falácia, sem prejuízo da irracionalidade, eventual argumento do 

Fisco na tentativa de se garantir débitos vincendos, ou mesmo em favor 

do futuro, como é traço comum dessas medidas restritivas, posto que tal 

circunstância consubstancie mero pretexto para cobrar o tributo passado. 

Aliás, tolerarmos este tipo de situação por parte do Fisco somente 

coaduna o que, em Direito Tributário, convencionou-se chamar de 

“sanções políticas” ou “indiretas”, que segundo Hugo de Brito Machado (in 

Sanções Políticas no Direito Tributário, pág. 46), correspondem a 

“restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de 

obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do 

estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de 

fiscalização, entre outras”, incluída, como na situação concreta, “recusa 

de autorização para imprimir notas fiscais. A propósito do tema, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar em 

caso análogo, conforme ementa que se transcreve, in verbis: “TRIBUTO – 

ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da 

Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – 

Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – 

NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. 

Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo 

condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou 

fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo 

único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul”. 

(RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 

09-10-2014). E nossos Tribunais não destoam deste entendimento, que em 

casos semelhantes ao sub judice, manifestaram-se favoravelmente ao 

contribuinte, inclusive esta Corte de Justiça, senão vejamos: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO 

– IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO 

ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO 

À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO 

COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE 

DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA 

– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADAEM TODOS SEUS TERMOS. 1 – 

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a 

negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de 

Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo 

contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios 

próprios para cobrança de seus créditos. 2 – A sanção por via oblíqua 

objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade 

comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática 

vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, 

todas do Supremo Tribunal Federal”. (ReeNec 29343/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, 

Publicado no DJE 05/03/2015). “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. MICROEMPRESA. MUDANÇA NO QUADRO SOCIETÁRIO. 

NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

EMISSÃO DE DBE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO FISCAL. 

ILEGALIDADE Concessão da segurança. Configura abuso de poder o 

condicionamento da efetivação de alteração cadastral ao pagamento de 

dívidas ativas, o que afronta o princípio constitucional do livre exercício da 

atividade econômica garantido no art. 170 da Constituição Federal. 

Tratando-se de microempresa, a própria Lei Complementar 123/2006 veda 

a exigência de quitação de tributos para efeito de arquivamento de 

alteração contratual”. (TJ-MG; RNEC 1129278-79.2010.8.13.0024; Belo 

Horizonte; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo George dos Santos; 

Julg. 31/01/2012; DJEMG 10/02/2012). Desta forma, uma vez presentes os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida que se 

impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora que proceda à 

imediata reativação dos credenciamentos de emissão de Nota Fiscal 

Eletrônica e Conhecimento de Transportes Eletrônico, até ulterior decisão 

de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Município de Cuiabá sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da 

inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034306-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034306-42.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 
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constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com a 

defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em 

seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035227-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE DANTAS SENA (AUTOR(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1035227-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por GISELLE 

DANTAS SENA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinado ao Requerido que proceda com 

progressão da Requerente para o Padrão V, Classe D. Aduz, em síntese, 

que é enfermeira e trabalhou para o Município de Cuiabá durante o período 

de 01.01.2006 até 20.10.2009, totalizando 03 anos e 08 meses na 

condição de contratada como enfermeira junto à municipalidade, com 

carga horária de 40 (quarenta) horas, ocasião em que pediu demissão 

para tomar posse na condição de concursada também no Município de 

Cuiabá, visto a sua aprovação em concurso público para o mesmo cargo 

de enfermeira e com igual carga horária, tomando posse como efetiva em 

21.10.2009. Assevera que providenciou averbar o seu tempo de serviço 

prestado a municipalidade, que por sinal, foi prestado anteriormente ao 

concurso para o próprio Município de Cuiabá, no cargo (enfermeira), 

sendo emitido pelo CuiabáPrev em 23.06.2015 relatório informando ter o 

tempo total de 09 anos, 05 meses e 22 dias de serviço público municipal 

em Cuiabá, pois somado os 03 anos, 09 meses e 20 dias de contratada ao 

seu tempo de concursada 05 anos, 08 meses e 07 dias. Relata que 

protocolou em 30.06.2015 o requerimento administrativo de progressão de 

carreira, todavia o Requerido, em 21.03.2017, indeferiu mencionado 

pedido, fundamentando que a Autora não teria o tempo de serviço exigido 

para progredir ao Padrão IV, computando-se apenas o período de 

servidora na condição de concursada. Pontua que o ato que indeferiu o 

seu requerimento de progressão de carreira é manifestamente ilegal, haja 

vista que não considerou o tempo de serviço prestado ao próprio 

Município de Cuiabá, não lhe restando alternativa senão a propositura da 

presente demanda para resguardar os seus direitos. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, busca o Requerente 

a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado 

ao Requerido que proceda com progressão da Requerente para o Padrão 

V, Classe D. Cumpre destacar que, neste momento processual, a 

pretensão do 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”. Neste 

sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A 

PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado 

de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que 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. 2. A 

discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não 

sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 

61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 

03/02/2014) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) – 

Destacamos. Desta feita, a Requerente, ao pretender que o Município de 

Cuiabá seja compelido a proceder com a sua progressão de carreira para 

o Padrão V, Classe D, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. 

Portanto, ante a ausência 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 Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria 

Geral do Município, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante no art. 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 
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(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034897-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PGE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1034897-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar proposta por ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO em face da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão dos 

créditos inscritos em Dívida Ativa – CDA nº 201610665 bem como que seja 

determinado o cancelamento do protesto no nome da parte e da empresa. 

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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012760-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012760-96.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: IZAURA SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

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: 4354727). 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 
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civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

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 
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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, 11 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018743-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE OLIVEIRA PAINS (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018743-76.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: SANDRO DE OLIVEIRA 

PAINS 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: 4368730). 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 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. 
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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 

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 
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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, 11 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1002091-04.2016.8.11.0002 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JOSE ISAL 

DUARTE, com supedâneo na lei nº 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da 

Constituição Federal, contra ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT, objetivando liminarmente, obter a 

tutela cautelar para que seja determinado o licenciamento do veículo GM/ 

CORSA HATCH, ano 2003/2004, placa KAQ 7577, chassi nº 

9BGXF68X04C159197, código RENAVAN 00817922636, sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual.. 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 2989027). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1573023), alegando, em sede de preliminar, a 

decadência, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, 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 multas. 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. 

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 

GM/ CORSA HATCH, ano 2003/2004, placa KAQ 7577, chassi nº 

9BGXF68X04C159197, código RENAVAN 00817922636, 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, 
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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 

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 HATCH, ano 

2003/2004, placa KAQ 7577, chassi nº 9BGXF68X04C159197, código 

RENAVAN 00817922636, 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, 11 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012720-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012720-17.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DIVINA DE OLIVEIRA 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos 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: 4353281). 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 – 
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prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 
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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, 15 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012894-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

JULIANA ALVES DE JESUS QUEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012894-26.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: JULIANA ALVES DE 

JESUS QUEVEDO 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: 4354869). 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 
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do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 
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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, 15 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028149-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO (ADVOGADO(A))

MANOEL MATILDES DA SILVA NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1028149-53.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MANUEL MATILDES DA SILVA NET, com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca CHEVROLET/ONIX 1.0 OMT LT, ano 

2014/2015, cor BRANCA, placa QBJ2115, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 15053535. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou não prestou suas informações no prazo 

legal. Os autos me vieram cls. É o Necessário. Fundamento Decido. 

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 os fatos alegados sejam 

comprovados na inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a 

situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender 

a narrativa de dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito 

do mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, 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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 
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ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato 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. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca CHEVROLET/ONIX 1.0 OMT LT, ano 

2014/2015, cor BRANCA, placa QBJ2115, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1029086-63.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARCIO LUIZ DA SILVA, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca CHEVROLET CLASSIC LS, ano/modelo 

2011/2012, placa NTZ - 0954 de Cuiabá/MT, cor BEGE, sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, por 

isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 15179840. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 
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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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato 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. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou 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 do Paraná 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 por órgão 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. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

CHEVROLET CLASSIC LS, ano/modelo 2011/2012, placa NTZ - 0954 de 

Cuiabá/MT, cor BEGE, sem o prévio pagamento de infrações existentes no 

banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes 

os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a 

impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024236-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO LEMES DO PRADO (IMPETRANTE)

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1024236-63.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por DEONIZIO LEMES DO PRADO, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
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MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca VW GOL, cor branca, Placa 

NPG8282/MT, RENAVAM nº 00326749675, COR/ANO/MODELO 

Branco/2011/2012, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 14620495. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou não prestou suas informações no prazo 

legal. Os autos me vieram cls. É o Necessário. Fundamento Decido. 

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 os fatos alegados sejam 

comprovados na inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a 

situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender 

a narrativa de dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito 

do mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, 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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato 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. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca VW GOL, cor branca, Placa NPG8282/MT, 

RENAVAM nº 00326749675, COR/ANO/MODELO Branco/2011/2012, sem 

o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029129-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM (IMPETRANTE)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))
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PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1029129-97.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARIA CRISTINA NASSER MANFRIN, com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca TOYOTA COROLLA GLI FLEX, 

ano/modelo 2013/2014, Marca Toyota, da cor prata, RENAVAN 

00551157542, CHASSI 9BRBL42E4E4773529, PLACA OAQ8148, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

15180280. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, 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, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude 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. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 
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pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato 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. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou 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 do Paraná 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 por órgão 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. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

TOYOTA COROLLA GLI FLEX, ano/modelo 2013/2014, Marca Toyota, da 

cor prata, RENAVAN 00551157542, CHASSI 9BRBL42E4E4773529, 

PLACA OAQ8148, sem o prévio pagamento de infrações existentes no 

banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes 

os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a 

impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015435-32.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por EVA CRISTIANE 

DE ASSIS SAMPAIO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

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 Chevrolet Celta 1.0, ano/modelo 2014/2015, placa 

QBQ-4318, RENAVAM nº 01028409530 de sua propriedade (ID nº 

1999720), 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 veículo, 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 2444771). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 3042340), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a incompetência da justiça estadual, 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 
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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 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. 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 Chevrolet Celta 1.0, ano/modelo 2014/2015, placa 

QBQ-4318, RENAVAM nº 01028409530 de sua propriedade (ID nº 

1999720), 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 

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 Celta 1.0, 

ano/modelo 2014/2015, placa QBQ-4318, RENAVAM nº 01028409530 de 

propriedade da Impetrante (ID nº 1999720), 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014775-38.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI 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 2016, relativo ao veículo marca/modelo Ford Ecosport FSL 1.6, 

placa OAQ-7818, cor vermelha, RENAVAM nº 00550847073 de sua 

propriedade (ID nº 1938573), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a insubsistência das 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 

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 2002633). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 3066644), alegando, em sede de preliminar, a 

decadência do Mandado de Segurança, 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 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. 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 a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Ford Ecosport FSL 1.6, placa OAQ-7818, cor vermelha, 

RENAVAM nº 00550847073 de sua propriedade (ID nº 1938573), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a insubsistência das 

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 

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 
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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 à Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1938585), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas à 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 

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 relativo ao veículo 

marca/modelo Ford Ecosport FSL 1.6, placa OAQ-7818, cor vermelha, 

RENAVAM nº 00550847073 de propriedade do Impetrante (ID nº 1938573), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, bem como para declarar a insubsistência dos 

Autos de Infração referentes às multas as quais o Impetrante não foi 

duplamente notificado (ID nº 1938585), 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, 15 de outubro de 2018. 
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015232-70.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por GABRIELA 

PIZARRO FERREIRA 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 2016, relativo ao veículo marca/modelo Ford Fiesta Sedan, cor 

vermelha, ano/modelo 2013/2014, placa OBN-1213, Chassi nº 

9BFZFS4POE8494403 de sua propriedade (ID nº 1983536), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. 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 2000915). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4142625), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita, 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, 
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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 a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Ford Fiesta Sedan, cor vermelha, ano/modelo 2013/2014, 

placa OBN-1213, Chassi nº 9BFZFS4POE8494403 de sua propriedade (ID 

nº 1983536), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. 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. No que 

tange ao pedido de declaração de nulidade das multas aplicadas à 

Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque perfilho do 

entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se 

mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, uma vez que a 

documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade nas 

sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo dilação probatória. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS 

MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS 

MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio 

pagamento de multas, aplicadas pela autoridade coatora, como condição à 

obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de 

abuso de autoridade, sanável pelo remédio heroico.. Falece competência à 

Justiça Estadual para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão 

Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 

109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à 

nulidade das multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 

32751/2014, DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. 

(ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 a segurança fica 
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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 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Ford Fiesta Sedan, cor vermelha, ano/modelo 2013/2014, 

placa OBN-1213, Chassi nº 9BFZFS4POE8494403 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 1983536), 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018746-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

SILEIDE GILFRIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018746-31.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SILEIDE GILFRIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4369625). 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 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 
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MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

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, 15 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026847-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MINIKOWSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1026847-23.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por MARIA JOSÉ MINIKOVSKI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados, onde objetiva a concessão 

provimento antecipatório para o fim de ser determinado ao Requerido que 

cumpra com a obrigação político-constitucional de assegurar a internação 

involuntária de sua irmã, a Sra. Isabel Maria de Souza, em estabelecimento 

hospitalar psiquiátrico necessário para seu tratamento de saúde, sendo 

disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida 

internação por meio de determinação ao Requerido, ainda que no setor 

privado e/ou em outra cidade e/ou Estado da Federação. Aduz, em 

síntese, que é irmã da senhora Isabel Maria de Souza, a qual residia com 

sua finada mãe no Município de Londrina – PR, tendo retornado ao 

Município de Cuiabá para residir com a Requerente. Assevera que a 

senhora Isabel desde muito cedo apresenta transtornos mentais graves, 

precisando fazer acompanhamento psiquiátrico constante, bem como o 

uso de diversas medicações, sendo que no período que residiu com sua 

mãe fora diagnosticada com esquizofrenia e bipolaridade, além de outros 

problemas psiquiátricos. Relata que sua irmã era internada voluntariamente 

e até mesmo compulsoriamente nos hospitais psiquiátricos existentes no 

Município de Londrina, sem maiores complicações e empecilhos, haja vista 

a gravidade de seu caso e ampla rede de atendimento médico 

especializado existente no local. Pontua que quando sua irmã apresenta 

quadro de instabilidade psíquica ela se torna uma pessoa violenta, 

havendo situações de ter atentado contra a sua própria integridade física 

e de terceiros, não respondendo sequer ao tratamento medicamentoso, 

motivo pelo qual mostra-se imprescindível a sua internação em nosocômio 

adequado para o caso em questão. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Pugna pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Fora remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT (ID nº 9671905), o qual emitiu parecer (ID nº 9699244), onde se 

pronunciou favoravelmente à internação compulsória em instituição 

especializada a fim de que receba tratamento inicial mais adequado para 

sua adequada reabilitação. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 

9718067. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação 

no ID n°. 9407725, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 

10091964, impugnação à contestação, na qual a parte autora rechaçou as 

alegações dos Entes Públicos e ratificou a inicial em todos os seus termos. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, 

consigno que pelo simples fato de a fazenda pública participar nos autos 

não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do Ministério Público 

(art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as inúmeras 

manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara nesse 

sentido, dispenso o mister do MP. Trata-se de Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer com pedido expresso de antecipação dos efeitos da 

tutela específica, na qual a Requerente objetiva que seja determinado ao 

Requerido que cumpra com a obrigação político-constitucional de 

assegurar a internação involuntária de sua irmã, a Sra. Isabel Maria de 

Souza, em estabelecimento hospitalar psiquiátrico necessário para seu 

tratamento de saúde, sendo disponibilizado todo o aparato necessário 

para materialização da referida internação por meio de determinação ao 

Requerido, ainda que no setor privado e/ou em outra cidade e/ou Estado 

da Federação. O direito à saúde se qualifica como garantia fundamental 

que assiste à 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 “Pisos 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 8080/90, 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 humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister ser concedida 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável 

e superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de Moraes em sua 

grandiosa 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”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 9664883), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em psiquiatria, Dr. Jonas E. B. Valença – CRM/MT nº 2950, 

não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da urgência da realização do tratamento, 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 necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE ESTATAL - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. Restando comprovado, 

documentalmente, a necessidade do tratamento de desintoxicação, 

impõe-se a intervenção judicial para promover a internação compulsória”. 

(AI 111360/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015). “RECURSOS 

DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E 

TRATAMENTO AMBULATORIAL NO CAPS - DEVER CONSTITUCIONAL DE 

TODOS OS ENTES – GARANTIA FUNDAMENTAL – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – 

MULTA COMO MEIO COERCITIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DE 

APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 

Sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, comprovada a 

necessidade do tratamento por laudo médico emitido por órgão vinculado 

ao SUS e a impossibilidade do paciente arcar com os custos do tratamento 
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que necessita, não pode o ente público deixar de prestar a integral e 

universal assistência devida. Com o advento da Emenda Constitucional nº 

80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à 

Magistratura e ao Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser 

incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos 

membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 

33060/2014). A multa cominatória como meio coercitivo para cumprimento 

da obrigação não é o mais eficaz. Isso porque o ônus acaba recaindo 

sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. Não se 

olvida que a coercibilidade deva permanecer; todavia, através de meios 

mais eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o 

cumprimento da obrigação, como a responsabilidade civil, administrativa e 

até penal em face do Gestor Público”. (Apelação / Remessa Necessária 

33834/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015) – Destaquei. 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 

procedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO 

POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, 

condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional de assegurar a internação involuntária de sua irmã, 

a Sra. Isabel Maria de Souza, em estabelecimento hospitalar psiquiátrico 

necessário para seu tratamento de saúde, sendo disponibilizado todo o 

aparato necessário para materialização da referida internação por meio de 

determinação ao Requerido, ainda que no setor privado e/ou em outra 

cidade e/ou Estado da Federação, sem qualquer custo para a paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno os Requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa 

no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do 

CPC. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018752-83.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: SONILTE PEREIRA 

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 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: 4369682). 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 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 
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dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

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 
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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, 15 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1020748-03.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por EDEBRANDE JOSE DA SILVA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado ao Requerido 

que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “Opdivo 

(Nivolumabe)”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

14126830). Aduz, em síntese, que é portador de Neoplasia Maligna de 

Orofaringe (CID 10 C109), estádio clínico IVA pós-tratamento com 

radioterapia-quimioterapia neoadjuvante, tratamento cirúrgico, tendo 

evoluído com recidiva local irressecável e com progressão de doença 

pós-quimioterapia de primeira linha com platina, tendo seu médico 

receitado o referido fármaco sob pena de vir a óbito precocemente. Relata 

que solicitou o referido medicamento junto ao Sistema Único de Saúde – 

SUS, todavia seu pedido foi indeferido sob o fundamento de que não era 

assegurado pelo SUS. Pontua que o medicamento solicitado pelo 

Requerido é regularizado pela ANVISA, contudo não possui substituto 

junto ao Sistema Único de Saúde – SUS. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

(ID nº 14161872), foi emitido parecer técnico (ID nº 14196968) o qual 

apenas informou que o medicamento solicitado não é assegurado pelo 

SUS. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 14212312. Citado, o 

Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 14511610, 

pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 14689126, petição 

informando o óbito do requerente e pugnando pela extinção do feito, ante 

a perda do objeto. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP. Ao ID n°. 14689126, petição 

informando o óbito do requerente e pugnando pela extinção do feito, ante 

a perda do objeto. Em que pese o óbito do paciente, o caso dos autos não 

configura perda do objeto da demanda, pois existe a necessidade de 

confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, necessitando de 

apreciação definitiva. Outrossim, registra-se que a decisão que antecipou 

os efeitos da tutela, determinando aos requeridos que providenciassem o 

direito pleiteado na exordial, não acarreta perda do objeto da ação, pois há 

considerar o seu caráter provisório, uma vez que necessária sua 

confirmação na sentença. Por esta razão passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado ao Requerido que cumpra com a 

sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Opdivo (Nivolumabe)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14126830). O direito à 

saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste à 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 “Pisos 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 8080/90, 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 humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa 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”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 14126830), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Oncologia Clínica, Dr. Eduardo Dicke – CRM/MT nº 4225, 

não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da urgência da realização do tratamento, 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 necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA 

— ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 
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CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, 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 procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Opdivo (Nivolumabe)”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 14126830), ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, 

EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno os Requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes que fixo por equidade no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC. Intime-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017769-39.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por GISELE 

PEREIRA DE 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 Traxx JL50Q-9, cor branca, 

ano/modelo 2015/2015, placa QBS-2125, Chassi nº 951AXKBE9FB007910 

de sua propriedade (ID nº 3247614), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. 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 3664326). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 4268734), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, 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 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. 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 
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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 à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Traxx JL50Q-9, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa 

QBS-2125, Chassi nº 951AXKBE9FB007910 de sua propriedade (ID nº 

3247614), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a 

nulidade das multas aplicadas. 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. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 a segurança 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 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Traxx JL50Q-9, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa 

QBS-2125, Chassi nº 951AXKBE9FB007910 de propriedade do Impetrante 

(ID nº 3247614), 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1006105-40.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de ser determinado aos Requeridos 

que procedam com todos os meios necessários para que o Requerente 
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seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 12155517). Aduz, em síntese, que está internado no 

Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, em estado gravíssimo, após sofrer 

um grave acidente automobilístico, colisão com um cavalo e posterior 

queda de motocicleta, ocasionando um Traumatismo Crânio Encefálico 

Grave (CID-10 SO68), necessitando ser encaminhado com urgência para 

Unidade Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do seu estado de 

saúde. Pontua que o pedido de Internação em leito de UTI foi feito para a 

Central de Regulação de Urgência e Emergência, estando o paciente 

regulado, mas até o momento ele permanece aguardando por falta de 

vagas na rede pública. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 12160352. 

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 

12283373, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 

12265139, contestação do Município de Cuiabá, pugnando pela 

improcedência da demanda. Ao ID n°. 12817313, impugnação às 

contestações, na qual a parte autora rechaçou as alegações dos Entes 

Públicos e ratificou a inicial em todos os seus termos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, consigno que pelo 

simples fato de a fazenda pública participar nos autos não configurar, por 

sí só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo 

único do NCPC), e consoante as inúmeras manifestações dos promotores 

de justiça atuantes nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise. PRELIMINARES. Da 

Ausência de Interesse processual. O Requerido argumenta que o 

Requerente invocou direito social em caráter individual, contudo, 

diferentemente do alegado pelo Ente Público, entendo que quando a 

Administração pública se omite em garantir direito constitucionalmente 

assegurados, nasce o direito dos ofendidos em ver a pretensão 

legalmente prevista devidamente efetivada, o que não ocorreu. Desta feita, 

o requerente ao valer-se da presente demanda, objetivou assegurar a 

efetividade do direito a saúde em seu favor em razão da omissão do 

Estado em cumprir com suas obrigações. Portanto, deixo de acolher 

referida preliminar. Ilegitimidade passiva O Requerido Município de Cuiabá 

alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que é 

responsável pela área denominada Atenção Básica de Baixa 

complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste ao requerido, 

uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a responsabilidade linear, 

alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 

sorte que qualquer um desses entes tem a reponsabilidade de garantir o 

acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de 

Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, como se vê do aresto em 

destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. 

Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 

instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido 

o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no 

pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo 

passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 

858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta feita, rejeito a preliminar. 

MÉRITO. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado aos Requeridos que procedam 

com todos os meios necessários para que o Requerente seja 

encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 12155517). O direito à saúde se qualifica como garantia 

fundamental que assiste à 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 “Pisos 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 8080/90, 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 humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa 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”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 12155517), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista, Dr.ª Eloisa Curvo, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade 

a qual acometera o Autor, tampouco da urgência da realização do 

tratamento, 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 necessário a uma sobrevivência digna, direito este 

que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. Nesse sentido, 

a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO 

CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM 

LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — 

REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO 

— PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — 

DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO 

— DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 
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421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, 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 procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar os Requeridos ao cumprimento de sua 

obrigação político-constitucional a fim de que seja fornecido 

IMEDIATAMENTE uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI ao 

Requerente João Augusto de Oliveira, nos termos da prescrição fornecida 

pelo médico especialista (ID nº 12155517), em hospital deste Estado que 

possua condições para o seu tratamento, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/2015. Condeno os Requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes que fixo por equidade no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC. Intime-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016604-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR (IMPETRANTE)

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016604-54.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por OSMAR DE 

SOUZA REIS JUNIOR 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 2016, relativo ao veículo marca/modelo Fiat Palio ELX Flex, cor 

prata, ano/modelo 2008/2009, placa NJF-2929, Chassi nº 

9BD17140A95309462 de sua propriedade (ID nº 3028416), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das 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 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 3221564). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4305126), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a decadência do Mandado de Segurança, 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 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. 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 
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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 à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Palio ELX Flex, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa 

NJF-2929, Chassi nº 9BD17140A95309462 de sua propriedade (ID nº 

3028416), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a 

nulidade das 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 

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 à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 a segurança 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 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Palio ELX Flex, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa 

NJF-2929, Chassi nº 9BD17140A95309462 de propriedade do Impetrante 

(ID nº 3028416), 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, 15 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Sentença
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2016 13:16:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE RODRIGUES ROCHA CPF Nº 

001.984.551-00 CDA's Nºs 2012 / 0758819 e 2015 / 1182947. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.11.025.0504.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.183,69 

SENTENÇA 463 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento das CDA's, antes da citação pessoal da parte 

executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido.” (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte 

Executada pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema Apelo, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, proferida em favor da Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face ao seu pedido de desistência desta 

Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 05 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... 

VIII - homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão 

de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. [6]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011305-28.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 27/04/2018 12:57:32 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO(A): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AGATA CNPJ Nº 

01.978.436/0001-12 CDA Nº 998657 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.44.060.0270.007 VALOR DA CAUSA: R$ 3.991,57 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes a IPTU(s) 

que recaiu(iram) sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.44.060.0270.007. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 998657/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” É sabido que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Além disso, sabe-se a prescrição e a decadência 

estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V[3], como causas 

extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a 

saber: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da 

ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, 

a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à ação de 

execução em relação à CDA nº998657, em razão da incidência da 

decadência, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade total do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 
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acima transcrito. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[4], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[5]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário 

referente à CDA nº 998657 , referente ao imóvel inscrito sob nº 

01.5.44.060.0270.007, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 

998657 , da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[6], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[7], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta execução fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe e DJe). 

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[8]. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do 

CPC/2015 à esta sentença, conforme expressa determinação do § 3º, inc. 

III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$ 3.991,57) 

está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 

95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Após o trânsito em 

julgado, EXCLUA(M)-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão prescritas. A seguir, 

DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do §3º do Art. 205 CPC/2015[9]. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 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. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU 

é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS 

SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A 

PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE 

INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; ... 

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. [4]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [5]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF.1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [6]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). [7]. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
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exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

(grifei e negritei). [8]. Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. [9]. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002117-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA (ADVOGADO(A))

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Autuação 16/02/2016 Última distribuição 

20/06/2016 Valor da causa R$ 230.503,86- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 

1002117-79/2016 - PJe REQTE: DUDA TAXI LOTAÇÃO LTDA ME CNPJ Nº 

36.939.635/0001-04 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 459 Vistos, etc... 

Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe em 16/02/2016, 

distribuída inicialmente no Juízo da Quinta Vara Espec. da Fazenda Pública 

da Capital, por DUDA TAXI LOTAÇÃO LTDA ME - CNPJ Nº 

36.939.635/0001-04, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados na inicial, pretendendo em sede de tutela antecipada a 

suspensão da exigibilidade do crédito e das inscrições de dívida ativa 

decorrentes de autos de infração, conforme relações e planilhas anexas, 

bem como o fornecimento de certidão de regularidade fiscal em nome da 

Empresa Autora e ainda, que fosse acolhida a preliminar de prescrição 

quinquenal, para anular os autos de infração descritos em planilha anexa, 

que totalizam a importância de R$ 112.014,49 (cento e doze mil quatorze 

reais e quarenta e nove centavos), referentes aos anos de 2006 a 

15/12/2010. No mérito, requereu fosse a presente ação julgada totalmente 

procedente, e tornada definitiva a medida liminar eventualmente concedida, 

declarando-se a nulidade dos créditos decorrentes dos supostos autos de 

infração irregulares, bem fosse desconstituída as inscrições de dívida 

ativa oriundas dos referidos autos, tendo como referência os extratos 

anexos. Requereu também fosse o Município Requerido condenado ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem fixados em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação. Em suma, aduz a Empresa 

Autora que o crédito fiscal de R$ 230.503,86 (duzentos e trinta mil 

quinhentos e três reais e oitenta e seis centavos), composto do valor de 

R$ 112.014,49 (cento e doze mil quatorze reais e quarenta e nove 

centavos) de créditos prescritos, mais R$ 82.389,93 (oitenta e dois mil 

trezentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) de créditos em 

cobrança, ou seja, que ainda não prescreveram, nem foram ajuizados, e 

ainda do montante de R$ 36.099,44 (trinta e seis mil noventa e nove reais 

e quarenta e quatro centavos) de créditos com ações já ajuizadas, é 

NULO, posto que as multas administrativas decorrentes dos autos de 

infração afrontam os princípios da legalidade e motivação. À causa foi 

atribuído o valor de R$ 230.503,86 (duzentos e trinta mil quinhentos e três 

reais e oitenta e seis centavos) – ID nº 507124. Com a inicial vieram os 

documentos ID’s nºs 507125, 507128, 507130, 507134, 507135, 507136 e 

507138. Autos conclusos, na data de 23/02/2016 pelo Juízo da Quinta 

Vara Espec. da Fazenda Pública da Capital foi determinada a intimação da 

Procuradoria Fiscal Municipal para se manifestar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do pedido de antecipação de tutela – ID nº 515720. 

Com vista dos autos, em 11/03/2016 a Procuradoria Fiscal Municipal 

Requerida manifestou-se pelo indeferimento do pedido de antecipação de 

tutela, ao argumento de que não há ilegalidade cometida pelo Município de 

Cuiabá com relação às multas administrativas, pois foram aplicadas com 

arrimo no exercício do poder de polícia – ID nº 539932. Acostou aos autos 

os documentos de ID’s nºs 539997, 539999, 540000, 540002, 540004, 

540041, 540045, 540048, 540051, 540053, 540057 e 540068. Autos 

conclusos, em 09/05/2016 o Juízo da Quinta Vara Espec. da Fazenda 

Pública da Capital proferiu DECISÃO declinando da competência para este 

Juízo – ID nº 1053930, tendo sido os autos redistribuídos em 20/06/2016. 

Na data de 11/10/2016 pela MMª Juíza de Direito Titular do gabinete 2 deste 

Juízo, Dra. Adair Julieta da Silva, em substituição legal, foi determinada a 

intimação da Empresa Autora, através de seus Advogados, para que 

providenciem a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

devidas antecipadamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito, sendo que decorrido in albis ao prazo 

assinalado, cumprisse o Sr. Gestor o item 2.14.2.1, segunda parte, da 

Seção 14 da CNGC/CJG, certificando e enviando imediatamente os autos 

ao Gabinete para extinção sem resolução do mérito. Contudo, em sendo 

suprida a falta, fosse certificado e viessem os autos ao Gabinete para 

apreciação do pedido de antecipação da tutela – ID nº 3046108. Em 

14/12/2016 foi certificado o decurso in albis do prazo assinalado pelo 

Juízo quanto a intimação para juntada de comprovante de recolhimento 

das custas processuais – ID 4469438. Em 24/05/2017 a Empresa 

Requerente protocolou petição, na qual informou a renúncia ao Mandato 

Procuratório pela Dra. Kátia Sabrina Santiago Guimarães – OAB/MT nº 

15.620 e na oportunidade, juntou novo substabelecimento com reservas 

de poderes ao Dr. Wagner Batista Gomes Nascente Junior - OAB/MT 

18.499 e requereu que publicações e notificações fossem feitas com 

exclusividade para os advogados Hudson César Melo Faria, OAB/MT nº 

6.474 e Wagner Batista Gomes Nascente Junior, OAB/MT nº 18.499 - ID nº 

7340948. Juntou na ocasião substabelecimento – ID nº 7341013 e 

Documento de renuncia – ID nº 7341007. Na data de 13/06/2017 a 

Empresa Requerente, através de seu Advogado, protocolou petição 

requerendo a concessão da gratuidade da justiça e requereu a 

apreciação do pedido em conformidade com a juntada de novos 

documentos – ID nº 8136189. Juntou documentos ID’s nºs 8136388, 

8136391, 8136400, 8136411, 8136418 e 8136424. Em 13/07/2018 os 

advogados Dr. Wagner Batista Gomes Nascente Junior - OAB/MT 18.499, 

Hudson César Melo Faria, OAB/MT nº 6.474 e João Vicente Montano 

Scaravelli OAB/MT Nº 3.933, protocolaram petição, informando RENÚNCIA 

ao mandato procuratório, bem como solicitaram as suas respectivas 

retiradas tanto dos autos como de qualquer publicação – ID nº 14163462. 

Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. No caso, ajuizada a 

demanda, esta não se fez acompanhar do comprovante do pagamento 

das custas e despesas processuais, razão pela qual foi determinado por 

este Juízo a intimação da Empresa Requerente para juntar aos autos 

comprovante do recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme decisão ID nº 3046108. Na sequência, a Empresa 

Requerente foi intimada (PJe) através de sua Advogada à época, Dra. 

Kátia Sabrina Santiago Guimarães – OAB/MT nº 15.620, para que 

recolhesse as custas no prazo de 05 (cinco) dias, mas assim não 

procedeu, tendo sido certificado pela Secretaria deste Juízo, em 

14/12/2016, que “decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) Parte Exequente referente a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas devidas.” - ID nº 

4469438. Constata-se ainda dos autos que, passados 08 (oito) meses da 

data da decisão que determinou o recolhimento antecipado das custas 

processuais, a Empresa Requerente protocolou petição pleiteando os 

benefícios da gratuidade da justiça, tecendo considerações acerca da sua 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais 

antecipadamente - ID nº 8136189, trazendo aos autos os documentos ID’s 

nºs 8136388, 8136391, 8136400, 8136411, 8136418 e 8136424. Pois bem. 

Não obstante prever o Art. 99 do CPC/2015[1] que o pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, é certo que 

o §1º do mesmo dispositivo legal dispõe que, se superveniente à primeira 

manifestação da parte, na instância, o pedido poderá ser formulado por 
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petição simples, nos autos do próprio processo, razão pela qual passo à 

analise do pleito formulado pela Empresa Requerente no ID nº 8136189. 

Sabe-se que não há mais discussão quanto à possibilidade de a Empresa 

Requerente ser beneficiaria da gratuidade da justiça, estando tal direito 

hodiernamente previsto expressamente no Art. 98 do CPC/2015, in verbis: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (grifei e negritei). Destarte, após reiteradas decisões o Superior 

Tribunal de Justiça, em 28/06/2012 editou a Súmula nº 481, da qual se 

extrai a necessidade de comprovação prévia da hipossuficiência da 

pessoa jurídica, ou seja, sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais antecipadamente, sem prejuízo próprio, para lhe ser 

conferido os benefícios da gratuidade da justiça, regulada pela Lei nº 

1.060/1950. Confira-se o verbete: SÚMULA n. 481 - “Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 

Corte Especial –DJe 01/08/2012. (grifei e negritei). Dessa forma, em que 

pese a previsão expressa em lei, a condição para a obtenção do benefício 

da gratuidade da justiça está subordinada à existência de uma condição 

econômica que não permita à parte custear o processo, impondo ao Juízo 

analisar a real necessidade para sua concessão, caso a caso (princípio 

do livre convencimento motivado), para aferir se a possui ou não 

condições de arcar com os encargos. In casu, quando da formulação do 

pedido de gratuidade da justiça na data de 13/06/2017, a Empresa 

Requerente restringiu-se a juntar os seguintes documentos (cópias): a) 

decisão proferida na Ação de Mandado de Segurança n. 

1013233-48/2017 – Segunda Vara Espec. da Fazenda Pública da Capital – 

ID nº 8136424; b) Requerimento formulado à Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá formulado pelo Sindicato das Empresas de Transporte 

Público Alternativo de Passageiros – ID nº 8136418; c) cópia de 

requerimento formulado pelo Ministério Público deste Estado de 

Homologação de Composição Extrajudicial (TAC nº 177/2016)– ID nº 

8136411; d) decisão proferida pelo Juízo da Vara Espec. Ação Civil 

Pública e Ação Popular nos autos do Processo n.º 1023696-83/2016 – ID’s 

nºs 813400 e 8136391e e) Lei Municipal nº 5695/2013 – ID nº 8136388. 

Após análise da documentação trazida pela Empresa Requerente, 

concluiu-se, sem maiores esforços, que não se presta para o fim 

colimado, isso porque não é capaz de demonstrar quais as rendas que 

são auferidas mensalmente pela postulante, os bens que possui e as 

despesas que suporta, não permitindo, assim, de se concluir pela 

necessidade alegada. Assim, inexistindo nos autos elemento seguro de 

convicção acerca dos efetivos ganhos da Empresa Requerente, o que 

enseja dúvida sobre a alegada falta de recursos em arcar 

antecipadamente com as custas e emolumentos decorrentes do protocolo 

desta ação ou mesmo a sua impossibilidade financeira momentânea, o que 

justificaria o seu recolhimento ao final deste processo, há que ser 

indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça. Nesse sentido, pacifica é 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – 

PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o deferimento da 

gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de 

arcar com as custas do processo. Hipótese em que a empresa agravante 

não demonstrou encontrar-se em situação que caracterize hipótese de 

concessão do benefício à pessoa jurídica.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, AI 67196/2016, Julgado 

em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM 

PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO 

DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO 

DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a 

hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. O 

benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, destina-se a 

pessoas físicas, conforme o art. 1º da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e 

se comprovada de forma inequívoca que a sua situação financeira 

autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em 

recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça 

gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a 

empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, 

inclusive para pagamento das custas processuais.” (TJMT, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, Ap 109805/2016, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

25/11/2016). Diante do exposto, com fundamento no § 2º do Art. 99 do 

CPC/2015, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça, apresentado pela 

Empresa Requerente no ID nº 8136189. Por outro lado, verifico que a 

Empresa Requerente já teve a oportunidade de recolher as custas 

processuais, quando fora intimada através de sua Advogada à época, 

Dra. Kátia Sabrina Santiago Guimarães – OAB/MT nº 15.620, tendo sido 

certificado pela Secretaria deste Juízo o decurso in albis do prazo 

assinalado, conforme ID nº 4469438, e passados 08 (oito) meses da 

intimação, a Empresa Requerente vem apresentar requerimento de 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, questão que já fora 

objeto de análise e decisão por este Juízo nos parágrafos acima, razão 

pela qual totalmente desnecessária se mostra sua nova intimação. 

Esclarece-se, nesta oportunidade, que não obstante ter sido concedido 

prazo para recolhimento das custas processuais superior ao disposto na 

legislação processual civil (em dobro), segundo a qual o pagamento 

deverá ser realizado nos 15 (quinze) dias que seguem à intimação de seu 

Advogado, conforme preceitua o Art. 290 do CPC /2015[2], é fato que a 

Empresa Requerente até o presente momento não procedeu ao 

recolhimento das custas devidas antecipadamente. Desta feita, 

ultrapassado o prazo de fixado por este Juízo sem que a providência 

tenha sido adotada pela Empresa Requerente, imperiosa se faz a extinção 

deste processo eletrônico, a teor do que dispõe o Art. 485, inc. IV do 

CPC/2015. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA 

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da 

gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas 

processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida imperativa.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Ap 

130749/2017, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL 

– NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado 

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

290, do NCPC. 2. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação 

para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser 

ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação 

pessoal do demandante.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Ap 122441/2017, 

Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018). Assim, não 

logrando êxito a Empresa Requerente em promover o recolhimento das 

custas processuais dentro do prazo em dobro assinalado por este Juízo, 

há de arcar com as consequências de sua desídia, haja vista que não 

diligenciou de forma eficiente, sendo a extinção deste processo eletrônico 

medida de rigor. ISSO POSTO, comprovado o não recolhimento antecipado 

das custas processuais iniciais pertinentes à esta ação ordinária, 

ausente, portanto, pressuposto de validade do regular desenvolvimento 

deste processo eletrônico, com fundamento no Parágrafo único do Art. 

102 c/c Art. 485, inc. IV, ambos do CPC/2015[3], DECLARO EXTINTA esta 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA Nº 1002117-79/2016 – PJe, promovida pela 

empresa DUDA TAXI LOTAÇÃO LTDA ME - CNPJ Nº 36.939.635/0001-04, 

em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados nos autos, sem 

julgamento de mérito. INTIMEM-SE as Partes desta decisão, atentando para 

o requerimento de ID nº 14163462 (PJe e DJe). Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e CUMPRA o Sr. Gestor Judicial o Art. 290 do CPC/2015, 

procedendo-se ao cancelamento da distribuição destes autos eletrônicos. 

Em seguida, DÊ-SE BAIXAS neste processo eletrônico na Distribuição do 

Sistema PJe e Relatórios. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 
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205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 15 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

[1]. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 1º Se superveniente à primeira manifestação 

da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, 

nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. [2]. Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. [3]. Art. 102. Sobrevindo o trânsito em 

julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...).

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31065 Nr: 2493-56.2016.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON C. DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

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 despesas processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita. 

Com o trânsito em julgado e, após as anotações de estilo, arquivem-se os 

presentes autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 1933-80.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 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 executado.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34629 Nr: 1718-07.2017.811.0082

 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: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO DA 

SEMA/MT, ASSESSOR CHEFE I DO GABINETE DE DIREÇÃO -SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BARINI NETO - 

OAB:20.133, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705, Leonardo 

Campos Mesquita - OAB:19.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o impetrante, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36212 Nr: 2817-12.2017.811.0082

 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: ELSO BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86425, JANIO QUADROS JOSE ROLDÃO - OAB:107.099, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28416 Nr: 619-36.2016.811.0082

 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: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamiris de Oliveira de 

Moraes- Procuradora do Municipio de Cuiabá - OAB:14.748

 Vistos.

Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e o da ampla 

defesa, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar suas razões finais.

 Em seguida, dê-se vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 410379 Nr: 15092-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WADERÉ PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133

 Vistos, etc.

Intime-se a Defesa do recuperando Ricardo Aparecido dos Santos, a fim 

de que manifeste acerca do cálculo de pena de fls. 144.

Outrossim, oficie-se à SEJUDH, solicitando informações acerca da 

possibilidade de concessão da transferência suscitada pelo penitente, 

bem como, à PCE, para que informe sobre a existência de vaga para 

inserção do apeando em frente em trabalho.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto
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 Cod. Proc.: 451671 Nr: 28764-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO MACHADO QUINTINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

O incidente foi instaurado visando a autorização deste Juízo para o 

penitente LUIZ GUSTAVO MACHADO QUINTINO LEITE cumprir sua pena 

em regime semiaberto nesta Comarca.

Às fls. 29 foi concedida vaga ao penitente, com autorização de que o 

mesmo comparecesse em Juízo para a continuidade ao cumprimento da 

reprimenda, sendo oficiado ao juízo da Comarca de Campo Grande/MS 

comunicando o deferimento da anuência.

Como se vê, o mencionado ofício foi expedido em 06/12/2018 e, até o 

momento, não foi respondido.

Do mesmo modo, em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que até a 

presente data não há registrado nenhum PEP em nome do penitente, de 

modo que não há o que se tratar mais no presente incidente.

Assim sendo, intime-se as partes; após, proceda com o arquivamento 

deste incidente, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 409353 Nr: 14033-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILVANIO GOMES DO NASCIMENTO 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0, Eric Pinheiro de Amorim - OAB:24732

 Autos nº 14033-61.2015.811.0042

Código 409353

Vistos etc.

Revelam os autos que o(a) recuperando(a) Marivaldo Gomes do 

Nascimento Cordeiro cumpre pena no regime semiaberto.

 É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da 

sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para 

a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 44 (quarenta e 

quatro) dias inéditos, nos meses de Maio e Junho de 2018, o que lhe dá o 

direito a remição de 14 (quatorze) dias, conforme atestado de trabalho de 

fls. 134.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) 

apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 

66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 14 (quatorze) dias de 

pena do(a) recuperando(a) Marivaldo Gomes do Nascimento Cordeiro, em 

face dos 44 (quarenta e quatro) dias trabalhados.

Atualize-se o cálculo de pena, ofertando-se, em seguida, vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81708 Nr: 12697-66.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GLAUCO FIGUEIREDO OLIVEIRA 

ALVES, VANDERLEI LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMELIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NORMELIA 

OLIVEIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

12697-66.2008.811.0042, Protocolo 81708, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 526245 Nr: 18156-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY SANTOS DE JESUS, FELIPE SALES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT

 Intimo o advogado do réu Wancley, para comparecer na audiência 

designada para o dia 12/11/2018 às 15:00 hrs, na sala de audiências da 5ª 

Vara Criminal de Cuiabá-MT.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 544974 Nr: 36223-13.2018.811.0042
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 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evaristo da Costa e Silva Neto , INDIRA ELISHA DE 

OLIVEIRA, ALLAN CARLOS CAMPOS, ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA, 

CLEYTON RIBEIRO GRUPP, Jose Clodoaldo de Araujo, Athaulfo Alves da 

Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO DA COSTA E SILVA 

NETO - OAB:25865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, na pessoa do seu advogado, para 

ciência da decisão proferida em 11.10.2018, conforme transcrição parcial 

abaixo: No caso sub oculis, o que chama atenção é que o impetrante 

pretende o trancamento do inquérito policial instaurado pela PJC, 

entretanto impetra o habeas corpus perante a justiça castrense. Ora, se o 

ato pretendido o trancamento decorre de uma autoridade civil, tanto é que 

indica como autoridade coatora o DD. Delegado de Polícia de Tangará da 

Serra, diga-se, qual instaurou o inquérito policial civil n° 518/2018, que visa 

apurar o crime de homicídio, então, é lógico que pela autoridade indicada, a 

competência só poderia ser de um dos juízos criminais daquela comarca, 

até porque foi o local em que se verificou o fato em si, de modo que, por 

razões obvias é o local então que deva ser apreciada a pretensão 

formulada pelo impetrante.

 Dessa maneira, consoante consignado, sem maiores divagações, tenho 

como incompetente este juízo da Justiça Castrense.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, declino da competência para determinar a 

imediata remessa do presente Habeas Corpus ao ilustre Juízo da comarca 

de Tangará da Serra a quem for distribuído o presente writ.Int. cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 474164 Nr: 14073-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 Vistos, etc.

Diante da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal de 

Justiça nos autos do expediente n.º 0005264-10.2017.8.11.0000, que 

designou este Magistrado, para jurisdicionar exclusivamente na 7 ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá, DEVOLVO os presentes autos sem 

despacho/decisão/sentença.

 Remetam-se conclusos, imediatamente, ao juiz competente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474164 Nr: 14073-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, observa-se que foi encaminhado ofício ao 

Comando Geral da PMMT requisitando o comparecimento do réu perante 

este Juízo para citação.

Contudo, o réu não compareceu, tampouco aportou ao feito informação 

acerca do êxito da entrega do ofício de requisição a ele, por meio do seu 

Comando imediato.

Assim, não havendo informação acerca da formal citação do réu, 

solicite-se do DGP da PMMT informações relativas à entrega ou não do 

ofício de requisição para citação e comparecimento do réu.

Sem prejuízo, renove-se o ofício de requisição de comparecimento do réu 

perante o balcão da secretaria deste juízo para citação.

Outrossim, tendo em vista certidão de fl. 163, REDESIGNO a sessão de 

instrução marcada à fl. 157 para o dia 06.12.2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 528766 Nr: 20579-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108/B, GETÚLIO ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:20.906/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados Getúlio 

Antônio de Oliveira Junior OAB/MT 20.906/0, Wesley Chamos de Arruda 

OAB/MT 18.853/0 e Carlos Lourenço Mitsuoshi Daltro Hayashida OAB/MT 

20.108/B, da audiência designada para o dia 21/02/2019 às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 340590 Nr: 286-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13.146, CLEOMAR FERREIRA DA SILVA - 

OAB:15495

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

ADRIANO CESAR MACIEL MENESELLO OAB/MT 13.146 e CLEOMAR 

FERREIRA DA SILVA OAB/MT 15.495, para que tomem ciência da 

sentença proferida às fls. 395/399.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 162786 Nr: 10114-40.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLEY CAETANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Werley Caetano de Brito, da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06 de novembro de 2018, às 14:00 horas, na sede 

deste Juízo, bem como da expedição de Carta Precatória para a Comarca 

de Florianópolis/SC, com a finalidade de intimar o réu Werley da referida 

audiência, para que possa acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado; INTIMAR ainda, a defesa para que forneça o endereço e 

qualificação das testemunhas arroladas pela defesa, no prazo de 05 

(cinco) dias, para que possamos expedir os respectivos mandados de 

intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 162786 Nr: 10114-40.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLEY CAETANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Decisão.

 O (s) denunciado (s) apresentou (aram) resposta (s) à acusação, 

contudo observo que as teses expostas não são suficientes a ensejar o 

juízo de absolvição sumária e se confundem com o mérito da causa.

 Os casos de absolvição sumária estão previstos no artigo 397 do CPP, in 

verbis:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade;

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

 Ao contrário do que estabelecem as teses defensivas, vejo que não 

houve a comprovação de manifesta excludente de ilicitude do fato, 

excludente de culpabilidade, extinção de punibilidade ou que o fato 

narrado na denúncia não constitua crime, pois há fortes indícios de autoria 

e materialidade delitiva, conforme evidenciados na exordial acusatória.

 Consigno que, nesta fase da persecução penal, o Magistrado deve se 

ater à análise da admissibilidade da demanda instaurada, não sendo 

momento para o julgamento do mérito, sob pena de prejulgamento da 

causa (Habeas Corpus nº 47.193/SC (2014/0089500-7), 5ª Turma do STJ, 

Rel. Jorge Mussi. DJe 17.05.2017).

 Menciono a jurisprudência:

(...) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU 

PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL, AFASTANDO AS HIPÓTESES DE 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA. POSSIBILIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. 

Após a reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento do 

recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de 

Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da 

apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição 

sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma 

legal. 2. A alteração criou para o magistrado a possibilidade, em 

observância ao princípio da duração razoável do processo e do devido 

processo legal, de absolver sumariamente o acusado ao vislumbrar 

hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas 

excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da 

punibilidade, situação em que deverá, por imposição do artigo 93, inciso IX, 

da Constituição Federal, motivadamente fazê-lo, como assim deve ser 

feito, em regra, em todas as suas decisões. 3. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou o entendimento de que a motivação acerca das teses 

defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser 

sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão 

ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes. 

4. Na espécie, tendo o togado singular afastado a inépcia da denúncia e 

consignado que as teses de atipicidade da conduta, ausência de dolo e 

inconstitucionalidade do crime em questão dependeriam de dilação 

probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão 

impugnada, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na 

irresignação. 5. Recurso desprovido. (Recurso em Habeas Corpus nº 

47.193/SC (2014/0089500-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. DJe 

17.05.2017).

 Ainda, nesta fase da persecução penal vigora o princípio do “in dubio pro 

societate”, ou seja, na dúvida de eventual prática delitiva o processo 

deverá seguir o seu tramite normal.

 Vejamos a doutrina:

Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Vigora, então, no 

momento da absolvição sumária, o princípio do in dubio pro societate, ou 

seja, havendo dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 

397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária. 

(LIMA, Renato Brasileiro. MANUAL DE PROCESSO PENAL. Volume único. 

Salvador: Juspodivm, 2014, pg. 1252).

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06/11/2018, às 

14h00min.

 Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais CARTAS 

PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033153-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. N. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA, Oficial de Justiça, certifico que 

dirigi-me ao endereço constante no mandado, por duas vezes em dias e 

horários alternados, e não conseguindo encontrar pessoalmente a parte 

JOSÉ RONALDO NUNES VALÕES, retornei uma terceira vez e procedi à 

sua intimação na pessoa de sua esposa, a Senhora MARIA LUCIENE 

NUNES VALÕES, pelo inteiro teor do mandado, que lhe li e que bem ciente 

ficou, aceitando a conta fé que lhe foi oferecida, exarando sua nota de 

ciência no anverso do presente. O referido é verdade e dou fé.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429412 Nr: 4902-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA LOPES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 4902-28.2016.811.0042, Protocolo 

429412, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423699 Nr: 29428-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEBORA LIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA LOPES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 29428-93.2015.811.0042, Protocolo 

423699, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Cod. Proc.: 424822 Nr: 30778-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Muller Coutinho - 

OAB:10.889

 Cód. 424822

VISTOS.

Defiro o pleito de fls. 112, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o patrono do acusado apresente o endereço atualizado das testemunhas 

arroladas às fls. 59, sob pena de desistência tácita da oitiva das mesmas.

Ademais, diante da cota ministerial de fls. 113, INTIME-SE o patrono do 

acusado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

da oitiva da vítima Daiane Monteiro da Silva, por se tratar de testemunha 

comum. Em igual prazo, devera regularizar a sua representação 

processual, apresentando procuração nos autos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 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.: 537997 Nr: 29567-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDSDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARQUES SOLANO 

ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que as partes entabularam acordo, em audiência de 

conciliação (fls. 15/16), com relação à partilha de bens e não consta nos 

autos qualquer documento comprobatório de propriedade, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 dias, aportem aos autos matrícula do bem 

imóvel, bem como o CRLV do veículo modelo Pálio 2003.

 II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 530113 Nr: 21895-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

contestação de fls. 32/37. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 525714 Nr: 17674-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos observo que a parte ré apresentou resposta 

escrita (fls. 42/50).

II. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

contestação de fls. 42/50. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 519259 Nr: 11425-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SLNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, determino: a) que seja desentranhado o mandado 

de fls. 78; b) seja o mesmo devolvido ao mesmo oficial de justiça para que 

realize a diligência de forma correta, haja vista que foi determinado o 

cumprimento do referido mandado fora do horário de expediente, como 

estatui o art. 212, § 2º do CPC e c) justifique, o Sr. Meirinho, por certidão, o 

motivo de não ter cumprido corretamente o mandado.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515362 Nr: 7800-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:22493/A

 Vistos etc.

I. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

petição de fls. 29/30. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367754 Nr: 7779-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o item XVI da sentença de fls. 105/108.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338734 Nr: 20606-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cleosmar Ferreira Silva - 

OAB/MT 15.495 - OAB:

 Vistos etc.

I. Ante a certidão de fls. 141, certifique se o Núcleo de Pratica Jurídica da 

Faculdade Candido Rondon (FCR) se manifestou, conforme determinado 

na decisão de fls. 138.

II. Sendo negativo, expeça-se novo mandado de intimação, para que a 

mesma se manifeste, no prazo de 05 dias.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379281 Nr: 20933-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESNSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

 I. Considerando a certidão retro, cumpra-se o item XIV e XV da sentença 

de fls. 85/88.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423908 Nr: 29642-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183

 Vistos etc.

I. Certifique-se se a apelação foi interposta no prazo legal, previsto no art. 

593 do CPP .

II. Sendo tempestiva a interposição, recebo o recurso no seu efeito 

suspensivo, nos termos do art. 597 do CPP .

III. Intime-se o apelante para, em oito dias, apresentar suas razões 

recursais.

IV. Apresentadas as razões recursais, abra-se vista à parte ex adverso 

para suas contrarrazões em igual prazo.

V. Observe o Cartório que se houver assistente esse arrazoará, no prazo 

de três dias, após o Ministério Público .

VI. Findos os prazos para apresentação das razões, com ou sem elas, 

remeta-se o feito à superior Instância para reexame da matéria, nos 

termos e prazo previstos no art. 601 do CPP .

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 415202 Nr: 20250-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344

 X.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP . XI.Após o trânsito em julgado:®Procedam-se as 

anotações e comunicações constantes no art. 974 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.®Após, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.XII.Sem 

custas.XIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436975 Nr: 13301-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10.044

 Vistos etc.

I. Acolho cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Proceda-se a busca do endereço atualizado da vítima, juntos aos 

órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça/MT.

III. Expeça-se ofício as empresas de Telefonia, a fim de encontrar o 

endereço da vítima.

 IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 452826 Nr: 29978-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 Vistos etc.

I. Ante a certidão de fls. 116, expeça-se novo mandado de intimação para 

o acusado, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

II. Intime-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510677 Nr: 3347-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCB, LHRB, FCB, JVRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSRMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação realizada no dia 11/10/2018 (fls. 61/62), 

considerando que o referido acordo versa sobre interesse de incapaz, 

fato que impõe a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II ) antes 

de se praticar qualquer decisão nos autos, abra-se vista ao Ministério 

Público para que se manifeste sobre o referido acordo.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500463 Nr: 39470-36.2017.811.0042

 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: BMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB/MT 6.070 - OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se a parte ex adversa para que apresente a impugnação a 

contestação de fls. 97/102.

II. Havendo reconvenção na contestação, intime-se o autor, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias (CPC, art. 

343, § 1º). Apresentada a resposta à reconvenção, abra-se vista à parte 

ex adverso para manifestação.

III. Determino que o Cartório Distribuidor proceda à devida anotação da 

reconvenção, conforme determina o parágrafo único do art. 286 do CPC.

IV. Defiro o pedido de fls. 131 e, por corolário, determino que seja intimado, 

pessoalmente o requerido para que proceda o deposito referente aos 

alimentos provisórios na conta informada às fls. 131.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 380091 Nr: 21798-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Paula Giacomini 

Souza - OAB:17627, RENAN AFONSO VALERIO - OAB:13883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429632 Nr: 5166-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMP, NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 121.

II. Atenda-se como requer.

III. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da penhora on-line 

junto ao Sistema Bacen-Jud.

IV. Após, abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste, 

sobre a certidão de fls. 124.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337567 Nr: 19705-55.2012.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE GALVAO F. DO 

VALE - OAB:MT 10.132, MARILENE GALVÃO FERREIRA DO VALE - 

OAB:10132

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 123 e verso.

 II. Atenda-se como requer.

III. Intime-se, pessoalmente, a autora com os benefícios do art. 212 do CPC, 

para que, no prazo de 05 dias, compareça ao Núcleo de Defesa da Mulher 

da Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo.

IV. Sendo negativa a intimação da autora por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 472425 Nr: 12306-96.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

 II. Atenda-se como requer.

III. Intime-se, pessoalmente, a autora com os benefícios do art. 212 do CPC, 

para que, no prazo de 05 dias, compareça ao Núcleo de Defesa da Mulher 

da Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo.

IV. Sendo negativa a intimação da autora por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508031 Nr: 842-41.2018.811.0042

 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: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

 II. Atenda-se como requer.

III. Intime-se, pessoalmente, a autora com os benefícios do art. 212 do CPC, 

para que, no prazo de 05 dias, compareça ao Núcleo de Defesa da Mulher 

da Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo.

IV. Sendo negativa a intimação da autora por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399587 Nr: 3730-85.2015.811.0042

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: CLEITON SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando a manifestação retro, intime-se, pessoalmente, o autor 

com os benefícios do art. 212 do CPC, para que, no prazo de 05 dias, 

informe se voltou a viver maritalmente com a requerida, bem como que 

informe se possui interesse no prosseguimento do presente feito, sob 

pena de extinção do processo.

II. Sendo negativa a intimação do autor por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106841 Nr: 3766-93.2017.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMH, AHMV, JJLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5.959, Leonardo Luis Nunes Bernazzolli - OAB:10579/MT, 

Marcos Vinicius Oliveira Ferreira da Silva - OAB:19662/MT, Rodrigo 

Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 I – Com fulcro no artigo 197, caput do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 06/11/2018 as 16h00.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

V - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

VI – Publique-se para ciência dos advogados Fábio Silva Teodoro Borges 

OAB/MT 12.742 e Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB/MT 11.363.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105498 Nr: 2639-23.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MEFS, 

AMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMF, DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvira Kelli de Almeida Cruz - 

OAB:1864/RO

 Vistos etc...,

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 06/11/2018 as 14h30.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da adolescente.

IV - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 5903-39.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Honório Barreto Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio José Ferreira - 

OAB:3.574, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rober César da Silva - 

OAB:4784

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARYELLE MENDONÇA DE ALMEIDA, para 

devolução dos autos nº 5903-39.2008.811.0071, Protocolo 55574, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 50/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE: Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 11.10.2018 (quinta feira) das 18h30min às 

23h30min:

Cintya Demarch O. Nascimento (Assessora)

Telma Basílio de Oliveira (Assessora)

Jucena Ribeiro de Camargo(Gestora judiciária)

Alan Vinicius Fortaleza de Souza (Técnico de Informática)

Victor Henrique Borges da Silva (Agente de infância)

Manoelson Moreira Rondon (Agente de infância)

Filadelpho Pinto de Lima (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.PATRÍCIA CENIJUÍZA DE DIREITO

PORTARIA Nº 51/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 14.10.2018 (domingo) das 16h00min às 21h00min:

Carlos Henrique Carriel do Nascimento (Assessor)

Maria Aparecida Gonçalves (Assessora)

Maria Angela Vine (Gestora judiciária)

Alan Vinicius Fortaleza de Souza (Técnico de Informática)

Milton Tavares Filgueira (Agente de infância)

Manoelson Moreira Rondon (Agente de infância)

Jose Oliveira da Silva Neto (Agente da infância)

 Filadelpho Pinto de Lima (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.
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Cuiabá, 14 de outubro de 2018.

PATRÍCIA CENIJUÍZA DE DIREITO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-37.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SOUSA LIMA FALCONI (REQUERENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito.”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500763-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

ROSA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Exequente, 

para manifestar sobre os ID´S 15143810, 15143870 e 15143869. 

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500737-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MACENA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento 

por precatório.Após, arquive-se com as baixas necessárias.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: 0500712-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

NEISE APARECIDA NUNES CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 0500731-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ODILSON NEVES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 0501064-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA BATISTA SERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 0501131-79.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MACIEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 0501132-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CONCEICAO AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 0500337-92.2013.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ODORIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 0500498-68.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 1002387-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOUREIRO DA LUZ (ADVOGADO(A))

TRANSMUSARRA TRANSPORTES LTDA. - ME (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: “(...) Diante do exposto, ausentes os requisitos dos artigos 319 

e 320, do CPC, indefere-se a petição inicial e EXTINGUE-SE o processo, 

sem resolução do mérito, com amparo no parágrafo único do art. 321 c/c 

485, I, do CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.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.Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias.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: 1033119-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

ILDETE DE SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em , Local: 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 

44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para 

ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Ante as condições clínicas da parte autora, 

dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se os requeridos para 

contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 

Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos 

documentos de que disponham para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0501160-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

MAURICIO CAMPOS DUCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 1026228-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SOUSA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011739-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIRGILIO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013359-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

GENISE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Indefere-se o requerimento de inversão do ônus da prova 

porque não se admite contra a Fazenda Pública, haja vista que milita 

presunção em favor da Fazenda Pública (ainda que relativa) de legalidade 

e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui tal presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002007-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002007-35.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

novamente a parte exequente para apresentar planilha de cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002013-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002013-42.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

novamente a parte exequente para apresentar planilha de cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002014-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002014-27.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

novamente a parte exequente para apresentar planilha de cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002015-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002015-12.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

novamente a parte exequente para apresentar planilha de cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505797-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505797-26.2014.8.11.0001. REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504810-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504810-87.2014.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

parte exequente não cumpriu a determinação judicial concernente a 

apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de sentença. Ante 

o exposto, considerando que a parte reclamante não promoveu ato que 

lhe competia, arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504499-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROCHA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504499-62.2015.8.11.0001. REQUERENTE: FERNANDO ROCHA ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-54.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE COELHO (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE COELHO (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 DESPACHO Processo: 

1002159-54.2016.8.11.0001. REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE 

COELHO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500878-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

WILSON MOISES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500878-91.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: WILSON MOISES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504028-46.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BAGINI (REQUERENTE)

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504028-46.2015.8.11.0001. REQUERENTE: ELIANE BAGINI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505209-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI (ADVOGADO(A))

EDINETE DE LARA CHAVES (REQUERENTE)

NIVALDO CAREAGA (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 DESPACHO Processo: 

0505209-19.2014.8.11.0001. REQUERENTE: EDINETE DE LARA CHAVES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA CONCEICAO DENIZ (REQUERENTE)

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000434-93.2017.8.11.0001. REQUERENTE: LUCILENA CONCEICAO DENIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA CAMPOS (REQUERENTE)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 

1000004-44.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA DA PENHA CAMPOS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

MABEL SANTANA WOGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000588-14.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MABEL SANTANA WOGEL 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001561-03.2016.8.11.0001. REQUERENTE: CECILIA DIAS DA CUNHA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003025-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EUELIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003025-62.2016.8.11.0001. REQUERENTE: EUELIO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503772-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503772-06.2015.8.11.0001. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO AMARAL DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504498-77.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANKER FERREIRA MEDEIROS (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 DESPACHO Processo: 

0504498-77.2015.8.11.0001. REQUERENTE: WANKER FERREIRA 

MEDEIROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-38.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000718-38.2016.8.11.0001. REQUERENTE: MARINETE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001038-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISE ANTUNES MACIEL (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (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 DESPACHO Processo: 

1001038-54.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARISE ANTUNES MACIEL 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001052-72.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICK TRINDADE DOS SANTOS (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 DESPACHO Processo: 

1001052-72.2016.8.11.0001. REQUERENTE: ALEX PATRICK TRINDADE 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001417-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRE ALMEIDA DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001417-29.2016.8.11.0001. REQUERENTE: ALESSANDRE ALMEIDA DE 

CAMPOS LEITE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502351-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIO PRESTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502351-78.2015.8.11.0001. REQUERENTE: MARCIO PRESTES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000206-55.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBES DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000206-55.2016.8.11.0001. REQUERENTE: CLEBES DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502693-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GUIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502693-89.2015.8.11.0001. REQUERENTE: FRANCISCO GUIA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504395-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504395-07.2014.8.11.0001. REQUERENTE: PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504073-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504073-84.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MARCIO ROBERTO FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504222-80.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA DIAS CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504222-80.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA DIAS CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000917-60.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO ALVES CORREA (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000917-60.2016.8.11.0001. REQUERENTE: ALBERTINO ALVES CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 
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Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001054-42.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001054-42.2016.8.11.0001. REQUERENTE: WELLINGTON ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001056-12.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DAYANNE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001056-12.2016.8.11.0001. REQUERENTE: DAYANNE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001061-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 

1001061-34.2016.8.11.0001. REQUERENTE: FLAVIO LUIZ BRUNO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001089-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LEONILDO MORBEQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001089-02.2016.8.11.0001. REQUERENTE: LEONILDO MORBEQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que não houve manifestação das partes acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000749-58.2016.8.11.0001. REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038074-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1038074-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CRISTINA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO Vistos, etc. Extrai-se da petição inicial que a ação foi proposta 

em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de 

Educação. A competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, de 

acordo com o art. 5º, da Lei 12.153/2009, somente pessoas jurídicas de 

direito público (UNIÃO, ESTADOS e MUNICÍPIOS) podem compor o polo 

passivo da ação, com o respectivo CNPJ que as identifique para fins de 

intimação e citação por meio eletrônico. Após a distribuição, a correção é 

feita apenas pela secretaria da vara. Desse modo, promova a secretaria a 

retificação do polo passivo no sistema PJe fazendo constar como réu 

apenas o ESTADO DE MATO GROSSO. Após, designe-se sessão de 

conciliação e cite-se com as advertências legais, para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009). Intimem-se as demais partes. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502601-48.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS AWIRE TORRES ALT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002750-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL OUTO MATOS (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002750-79.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL OUTO MATOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o feito a 

ordem a fim de revogar o despacho de Id. 14628618. Recebe-se o recurso 

no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte 

recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028491-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

BENEDITO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1014003-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 1º réu ESTADO DE MATO 

GROSSO com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e o BANCO PAN S.A, na forma da 

Lei 9.099/95. Verifique a secretaria a exclusão do cadastro de um dos 

requeridos ESTADO DE MATO GROSSO do polo passivo, que se encontra 

duplicado no PJe. Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001896-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011614-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028128-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANA ALVES FREITAS MOKFA (REQUERENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ERMISON CARVALHO JUVENAL (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL 

DE ALBUQUERQUE E SILVA PROCESSO n. 1000070-24.2017.8.11.0001 

Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [LICENCIAMENTO DE VEÍCULO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO Endereço: ANALIA CORREA 

POLLI, 77, CARUMBE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-632 Nome: SYNARA 

VIEIRA GUSMAO Endereço: PROFESSORA TEREZA LOBO, 92, AP1004, 

CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-670 POLO PASSIVO: Nome: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Endereço: desconhecido 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

ERMISON CARVALHO JUVENAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO ERMISON CARVALHO 

JUVENAL, brasileiro, portador da CI/RG n.º 1.112.866-6 SSP/MT e do 

CPF/MF n.º 809.788.001-68, 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 30 dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O requerente foi proprietário 

do automóvel Fiat/Fiorino Pick-up, ano/modelo 1993/1993, Placa GOX3421, 

cor Cinza, RENAVAM 608027561, Chassi 9BD146000P8283930 

(Anexo_02); e em meados de 2009 vendeu-o para cidadão que agora não 

se recorda seus dados pessoais. Pode apenas informar que no mesmo 

dia compareceram ao Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos desta 

Comarca onde o Certificado de Registro de Veículo foi devidamente 

preenchido e entregue ao comprador para realizar a alteração cadastral 

referente ao domínio do automóvel junto ao órgão de trânsito e que até a 

presente data o Requerido não regularizou o registro do móvel perante o 

DETRAN/MT. DECISÃO: Vistos etc. Considerando o teor da certidão que 

informa que o requerido ERMISON não foi citado no endereço localizado no 

Infojud e a parte autora não encontrou outro endereço, dispensa-se a 

realização de audiência de conciliação por aplicação do Enunciado 1 – 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes de Juizados de MT e DETERMINA-SE 

a citação por edital do requerido ERMISON CARVALHO JUVENAL para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias e trazer 

aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, 

nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Ofertada resposta, à 

impugnação. Após, conclusos para sentença. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA 

ACCIOLY JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002402-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANJE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002402-27.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROZANJE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002409-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGOBERTO ROEDER - ME (REQUERENTE)

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGOBERTO ROEDER OAB - 205.068.641-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002409-19.2018.8.11.0001 REQUERENTE: INGOBERTO ROEDER - ME 

REPRESENTANTE: INGOBERTO ROEDER REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

cujo escopo é obter a suspensão de CDA e e sustação de protesto de 

débitos fiscais. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo 

ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para 

“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 

12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, 

em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à 

suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial de crédito 
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descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002411-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CXW SERVICOS E NEGOCIOS 

DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO/ 

SEFAZ MT Vistos, etc. Substitua a secretaria no polo passivo do sistema 

PJe a SEFAZ/MT pelo ESTADO DE MATO GROSSO, haja vista que a 

secretaria que órgão da pessoa jurídica de direito público não possui 

personalidade jurídica. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito fiscal com pedido de tutela de urência para emissão de certidão 

positiva com efeitos de negativa. A competência em razão da matéria 

veiculada se insere dentre as privativas da Vara Especializada de 

Execução Fiscal. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de 

uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para 

“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 

12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, 

em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à 

suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial de crédito 

descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE 

PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). G.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE 

CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, 

que visa obtenção da certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser 

processada no Juízo competente para a apreciação da execução fiscal, 
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uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

23/03/2017).g.n. CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, por 

consequência determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA CRUS (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002415-26.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA DA 

CRUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002416-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AKIRA MAEDA (REQUERENTE)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002416-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO AKIRA MAEDA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória de 

infração de trânsito proposta em face do DETRAN-MT – DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO na qual pretende obter 

liminar que determine: “A ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA vindicada 

no tópico II da vestibular, a fim de que este juízo se digne em determinar 

seja suspenso o ato administrativo impugnado, e, por conseguinte, seja, 

seja cassada a pena imposta e autorizado o Requerente à renovar sua 

CNH, sob pena de multa diária a ser criteriosamente fixada por esta juízo.”. 

Em síntese, o autor afirma que “fora renovar sua CNH (Carteira Nacional 

de Habilitação), para sua infeliz surpresa, descobriu que lhe fora impingida 

penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de ter 

dirigido sob a influência de álcool, tendo, por esse motivo, infringido o art. 

165 do CTB.”. Aponta que o processo administrativo é viciado porque não 

respeitou o devido processo legal e “ao tomar conhecimento da existência 

do processo administrativo, apresentou defesa espontaneamente e 

requereu a produção de provas, como, por exemplo, exame de corpo e 

delito que fora realizado junto ao IML de Campo Grande no dia do fato, e, 

ainda, oitiva de testemunhas que estavam presentes no momento do 

ocorrido.”. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que 

o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em matéria administrativa a 

tutela liminar só é possível quando houver uma forte presunção de razão 

ao administrado, pois o ato administrativo goza, a princípio, também de 

presunção de legitimidade e legalidade a qual, embora relativa, reclama 

prova robusta para o afastamento de suas naturais consequências. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, notadamente porque quanto 

à correção da decisão administrativa que concluiu pela aplicação de 

penalidade a prova dos autos demonstra que o suposto infrator 

apresentou defesa no processo (pag. 4 – id 15826147), de modo que não 

pode alegar que não tenha sido regularmente notificado. A notificação de 

imposição da penalidade, recebida no dia 26/09/2014, consta no id 

15826147 – pag. 33. Não consta nos autos nenhum prova substancial de 

que a notificação tenha sido dirigida a endereço errôneo. A prova 

apresentada é insuficiente para a suspensão pretendida, sem a oitiva da 

parte contraria. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a(s) pessoa(s) 

jurídicas de direito público demandada(s) com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002433-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

IZAIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002433-47.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IZAIAS DA SILVA REQUERIDO: 
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MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL C/C SUSPENSÃO DE PROTESTO. A Resolução n° 

023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONY ROGER FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002430-92.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONY ROGER FIGUEIREDO 

DE SOUZA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Trata-se de ação 

anulatória na qual a parte autora pretende obter ordem judicial que 

determine a suspensão de autos de infrações de trânsito e a efetivação 

do licenciamento, independentemente do pagamento das multas ora 

discutidas. Em síntese aponta que teve obstada a entrega do documento 

de porte obrigatório relativo ao licenciamento anual, mesmo após o 

pagamento do imposto e taxas devidas, ao argumento de que é 

necessário a quitação das multas. Defende que não foi regularmente 

notificado de modo que os atos são nulos e reclama que não é possível 

lhe exigir que comprove fato negativo. É o breve relato. O art. 3º da Lei 

12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Sabe-se que a suspensão liminar em matéria administrativa só é possível 

quando houver prova de razão ao administrado, pois os atos 

administrativos concernentes ao exercício do poder de polícia gozam de 

presunção de legitimidade e legalidade que, embora relativas, reclamam 

prova robusta para o afastamento das suas naturais consequências. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela. Considera-se que a 

vinculação só é indevida se há traços de irregularidade no processo de 

imposição da infração. A Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça tem 

aplicabilidade quando apresentada pelo infrator a prova de que há vício no 

processo de imposição de penalidade (ausência de notificação, entre 

outras). Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. 

MULTA DE TRÂNSITO. PEDIDO DE LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA 

SEM O PAGAMENTO PRÉVIO DAS MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO. 

EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONDUTOR/PROPRIETÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. DEVER LEGAL PREVISTO NO CTB. AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato dos órgãos de trânsito de condicionar o 

licenciamento do veículo ao prévio pagamento de multas encontra-se 

previsto §2º, do art. 131, do CTB: "o veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas". 2. Havendo notificação 

do proprietário/condutor, o órgão de trânsito poderá condicionar o 

licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento prévio das 

multas vinculadas ao carro (Súmula 127, do STJ, e 28, do TJCE - a 

contrario sensu). 3. Seria ilegal condicionar a renovação de licença de 

veículo ao pagamento de multa apenas se o infrator não houvesse sido 
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notificado, o que não ocorreu na espécie, pois há nos autos comprovante 

de entrega de notificação. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - 

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo AI 

960589200480600000 CE 960589200480600000 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 21/05/2014)g.n PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. PENDÊNCIA. JULGAMENTO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. EFEITOS SUSPENSOS. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA 

DOS ARTIGOS 285, § 1º E 286 DO CTB.1. A autoridade de trânsito não 

pode exigir, como condição para liberar veículo apreendido, o pagamento 

de multas das quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em 

razão da garantia do devido processo legal e da ampla defesa. Na 

hipótese em que as multas em cobrança já foram devidamente notificadas, 

oportunizada a defesa, nada impede que a autoridade condicione a 

liberação do veículo à respectiva quitação, se já vencidas as dívidas. 2. 

"Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o que 

impede seja seu pagamento demandado pela administração pública para a 

renovação da licença. O direito de defesa, de acordo com as disposições 

do artigo 286, do CTB, não se restringe apenas à 'notificação para se 

defender'. O expresso mandamento do § 1º, do artigo 285, da Lei nº 

9.503/97, de que 'o recurso não terá efeito suspensivo', não se refere à 

penalidade de multa, mas apenas refere-se às demais penalidades" (REsp 

249.078/MG, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 20.06.00).3. 

Recurso especial improvido.(STJ - REsp 828.575/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 

01/08/2006, p. 416)g.n. Orienta a apreciação da questão o decidido pelo 

STJ no REsp 1104775 / RS – julgado na modalidade RECURSO REPETITIVO 

(temas 123, 124), vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. 

ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA 

ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM 

REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA 

DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE 

DIREITO PÚBLICO. 1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das 

multas já vencidas e regularmente notificadas. 1.1. Uma das penalidades 

aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a 

apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio 

pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, 

nos termos do art. 262 do CTB.1.2. A autoridade administrativa não pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas.1.3. Se a multa já está vencida, poderá 

ser exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por 

ter-se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, 

quer por já ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do 

contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o 

licenciamento, cuja expedição depende de que as multas já vencidas 

sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2º, do CTB. 1.4. 

Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não 

foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, 

não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao 

pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua 

exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e 

odiosa fórmula do solve et repete.1.5. No caso, a entidade recorrente 

condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, 

inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a 

apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido 

processo legal.1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em 

parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar a 

liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente 

notificadas e já vencidas.1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito 

Público.2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros 

trinta dias de apreensão.2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 

do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de até 

trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, 

por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que 

alude o dispositivo.2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida 

administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser 

aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que 

poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art.271 do CTB não 

estabelece qualquer limitação temporal.2.3. Assim, não há limites para o 

tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas 

poderá cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de 

confisco.2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do 

veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que 

determina o art. 5º da Lei 6.575/78.2.5. Esta Corte assentou entendimento 

de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem 

natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a 

compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, 

consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito.2.6. Nesses 

termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao 

contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, 

da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além 

desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor 

da taxa ultrapasse o do veículo apreendido.2.7. Precedentes de ambas as 

Turmas de Direito Público.3. Recurso especial provido em parte. Acórdão 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009). G.n. Para habilitar a suspensão 

quando se discute aspectos de legalidade da própria imposição é 

necessário que a inicial venha instruída com prova documental do alegado, 

pois sem ela não há como se concluir pela ilegalidade do ato combatido, 

sem oportunizar a oitiva da parte contrária, haja vista a vigência da 

presunção de legitimidade e legalidade dos atos da administração. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para que apresente(m) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504122-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

VICENTINA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504122-91.2015.8.11.0001 REQUERENTE: VICENTINA MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. A parte autora postula seja 

expedido mandado para cumprimento de ordem de busca e apreensão de 

veículo (petição de ID 14935682). Compulsando os autos, extrai-se o 

seguinte dispositivo da sentença: “Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, e DETERMINA-SE, no exercício do poder geral de cautela judicial, seja 

expedido mandado de busca e apreensão do veículo GM CELTA 4P LIFE, 

ANO 2007, PLACA KAH4162, CHASSI 9BGRZ48907G238718, RENAVAM 

911100130, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o 

objeto se encontre, e posterior recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até 

que esteja completa sua regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de incidir o art. 328, CTB.” (ID 14198799) É a síntese do 

necessário. Verifica-se que há flagrante erro material na sentença no que 

tange à determinação de busca e apreensão, porque tal providência é 

absolutamente incompatível com o resultado do julgamento que concluiu 

pela improcedência do pedido da parte autora. Ante o exposto, chama-se 

o feito a ordem para declarar sem efeito a parte do dispositivo 

concernente à determinação da busca e apreensão, retificando-a para os 

seguintes termos: “Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 
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mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” De consequência, 

INDEFERE-SE o pedido de busca e apreensão por falta de interesse de 

agir nestes autos considerando o próprio resultado da sentença, 

notadamente porque não há impedimento para que a autora por meio da 

ação própria, no juízo cível, adote as providências que lhe parecerem 

adequadas à resolução das questões particulares relativas ao contrato de 

compra e venda que afirma ter entabulado com a requerida Jucia Helena 

(relação entre particulares). Intime-se a autora para, querendo, 

complementar as razões do recurso inominado, no prazo de 15 dias. Ante 

a alegação da parte autora de não ter condições de arcar com as custas 

recursais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Decorrido o 

prazo para complementação da razões recursais, intime-se para 

contrarrazões e encaminhe-se à Turma Recursa Única. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500726-77.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Nilton Cecilio de Mesquita (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500726-77.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida 

foi devidamente cumprida, conforme documentos que aportaram aos 

autos. A parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos 

valores, de modo que demonstra concordância com a quitação, o que 

denota reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001180-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001180-92.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: RUSSIVELT PAES DA CUNHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente 

cumprida, conforme documentos que aportaram aos autos. A parte 

exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, de 

modo que demonstra concordância com a quitação, o que denota 

reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504803-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504803-61.2015.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA 

ROCHA REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo já se encontra com acórdão transitado em julgado com o 

seguinte dispositivo: “Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE 

PROVIMENTO, para anular o ato de rejeição da inscrição do recorrente ao 

cargo de soldado da polícia militar estadual, por idade, permitindo o 

prosseguimento no certame, salvo se outros empecilhos legais existirem.” 

A decisão judicial foi cumprida conforme informações de ID 13404957. 

Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas. Publicada no Sistema PJe. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503461-49.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

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: 

0503461-49.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ROBSON DA SILVA LOPES 

REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo já se 

encontra com acórdão transitado em julgado com o seguinte dispositivo: 

“Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para 

anular o ato de rejeição da inscrição do recorrente ao cargo de soldado da 

polícia militar estadual, por idade, permitindo o prosseguimento no certame, 

salvo se outros empecilhos legais existirem.” A decisão judicial foi 

cumprida conforme informações de ID 14702312. Posto isto, satisfeita a 

obrigação, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas. Publicada no Sistema PJe. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502869-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ECLESIARTE ALVES GAIOZO (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502869-05.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ECLESIARTE ALVES GAIOZO 

REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo já se 

encontra com acórdão transitado em julgado com o seguinte dispositivo: 

“Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ECLESIARTE ALVES 

CAIOZO, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO 

para os seguintes fins: a) declarar nula a avaliação psicológica a que fora 

submetido o Autor/Recorrente referente ao Concurso Público para 

Provimento do Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso (Edital de Abertura n.º 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18/11/2013); 

b) determinar a realização de nova avaliação psicológica, com a devida 

objetividade e cientificidade, assegurando, em caso de aplicação de testes 

teóricos ou testes psicológicos, a avaliação com psicólogo-examinador, 

para fins de conjugação dos resultados obtidos com o perfil pessoal de 

cada candidato, devendo ser observado os preceitos da Resolução CFP 

n.º 01/02 do Conselho Federal de Psicologia, e que seja oferecida a 

possibilidade de recurso administrativo do resultado.” A decisão judicial foi 

cumprida conforme informações de ID 14702030. Posto isto, satisfeita a 

obrigação, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas. Publicada no Sistema PJe. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503862-48.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BORGES LEAL DE PROENCA (EXEQUENTE)

CAMILA THAYS LEAL DE PROENÇA (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE LEAL DE PROENCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503862-48.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: REJANE BORGES LEAL DE 

PROENCA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida 

foi devidamente cumprida, conforme documentos que aportaram aos 

autos. A parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos 

valores, de modo que demonstra concordância com a quitação, o que 

denota reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500610-71.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARBARA PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500610-71.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: ALESSANDRA BARBARA 

PEREIRA LEITE EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente 

cumprida, conforme documentos que aportaram aos autos. A parte 

exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, de 

modo que demonstra concordância com a quitação, o que denota 

reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502346-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502346-56.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida 

foi devidamente cumprida, conforme documentos que aportaram aos 

autos. A parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos 

valores, de modo que demonstra concordância com a quitação, o que 

denota reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017810-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Cuiabá (REQUERIDO)

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: 

1017810-06.2016.8.11.0041. REQUERENTE: EUGENIA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida, conforme 

documentos que aportaram aos autos. A parte exequente se manifestou 

requerendo o levantamento dos valores, de modo que demonstra 

concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a obrigação 

foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502350-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502350-93.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 283 de 421



satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021757-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JESSIKA ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião do 3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá 

(REQUERIDO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(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: 

1021757-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: TABELIÃO DO 3º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DAS 

PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ, DIRETOR PRESIDENTE DA 

MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR REGISTRO DE ÓBITO DE PESSOA VIVA que ANA 

MARIA DE ARRUDA promove em face do 3º SERVIÇO NOTARIAL E REG. 

DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ-MT e do MTPREV, uma vez que a 

autora, por equívoco do serviço notarial, foi considerada falecida e teve 

seu pagamento de benefício previdenciário suprimido. O art. 22 da Lei 

8.935/94 determina que “Os notários e oficiais de registro são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa 

ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes 

que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela 

Lei nº 13.286, de 2016)”. Desse modo, o legitimado passivo é o notário e 

não o cartório. Intime-se a parte autora para emendar a inicial realizando 

as adequações necessárias no polo passivo, no prazo de 15 dias. 

Promova a secretaria a exclusão no sistema PJe do primeiro requerido e a 

substituição no polo passivo do Diretor do MT PREV pela própria autarquia. 

Precedendo o pedido de análise de tutela de urgência, intime-se a parte 

autora para juntar aos autos cópia dos extratos bancários da conta na 

qual é creditado o beneficio do período em que teve suspenso o 

pagamento até a data atual. NOTIFIQUE-SE o representante judicial da 

autarquia ré para que se manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, 

sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme 

dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar 

documentos. Sobrevindo emenda, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0729200-92.2018.8.11.0003

 VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Marta Juçãnia Pereira de Vasconcelos, matrícula nº 

5322, Auxiliar Judiciário, lotada na Central de Administração da Comarca 

de Rondonópolis, referente ao quinquênio de 04.10.2013 a 04.10.2018.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

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

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

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

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

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

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

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

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade a servidora Marta Juçãnia Pereira de Vasconcelos, 

matrícula nº 5322, Auxiliar Judiciário, lotada na Central de Administração 

da Comarca de Rondonópolis, referente ao quinquênio de 04.10.2013 a 

04.10.2018, condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 11 de outubro de 2018.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 322, DE 11 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Vânia Maria Leonel Righi, matrícula nº 

6208, (10) dez dias de licença prêmio, no período de 16 a 25 de outubro 

de 2018, referente ao quinquênio de 16.04.2006 a 16.04.2011.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000665-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES (ADVOGADO(A))

LUCAS BORGES GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ARIOBALDO ALMEIDA TAVARES (RÉU)

RODRIGO GANDRA TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1000665-17/2017 

Ação: Usucapião Autor: Lucas Borges Guimarães. Ré: Espólio de 

Ariobaldo Almeida Tavares. Vistos, etc. LUCAS BORGES GUIMARÃES, 

com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente 

“Ação de Usucapião” em desfavor ESPÓLIO DE ARIOBALDO ALMEIDA 

TAVARES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, defiro o 

pleito autoral de (fl. 147 - ID 10223115), devendo ser excluído do polo 

passivo da presente demanda Rodrigo Gandra Tavares. Considerando os 

documentos de (fls.16/36 – ID 4751637 a 4751644), hei por bem em deferir 

os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Consoante o acórdão 

deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls.158/159 – ID 14154794), cite-se por 
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carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo 

nome estiver transcrito o bem móvel, e por edital, com prazo de (30) trinta 

dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 11 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002818-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA LTDA. 

(AUTOR(A))

MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FERRAZ DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MORAES FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002818-57/2016 Ação: Monitória Autor: Instituto Superior de Medicina e 

Dermatologia – ISMD. Réu: Raimundo Moraes Filho. Vistos, etc... Atentando 

pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça 

com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line 

de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido 

de busca de endereço do réu (fl.66 – correspondência ID 10459331), 

conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001981-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO NEVES MACIEYWSKI (ADVOGADO(A))

FERNANDO MURILO COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (EXEQUENTE)

ANELISE ROBERTA BELO BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONOPOLIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001981-02/2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: Centauro 

Vida e Previdência S/A. Executado: Transporte Coletivo Rondonópolis. 

Vistos, etc... Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio 

pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, 

permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de informações, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço do executado (fl.423 – 

correspondência ID 13963446), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

AGREGAR COMERCIO E SERVICOS AGRICOLA E EMPRESARIAL LTDA - 

ME (EXECUTADO)

DEBORA LOURDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000512-81/2017 Ação: Execução Exequente: Banco do Brasil S.A. 

Executados: Agregar Comércio e Serviços Agrícola e Empresarial LTDA – 

Me e Outros. Vistos, etc... Atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos 

executados (fl.116 – correspondência ID 12924111), conforme extratos 

em anexo. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009317-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BRITO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

GEAN KARLA DIAS PIMENTEL (AUTOR(A))

SEBASTIANA LIRA CABRAL (AUTOR(A))

JOAO BATISTA LEMES BORGES (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS GARCIA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

ALDENIRA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO ALBINO PRUDENCIO (AUTOR(A))

NEIDE APARECIDA BRITO (AUTOR(A))

ROGERIO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE ALVES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009317-86/2018 Ação: Ordinária Autores: Sebastiana Lira Cabral e 

Outros. Réus: Sul America Companhia Nacional De Seguros e Outra. 

Vistos, etc. SEBASTIANA LIRA CABRAL e OUTROS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Ordinária” em 

desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 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) acostando aos autos documentação, 

respectiva a cada um dos autores, comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente atualizada, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil (todos os autores individualmente, eis que os documentos juntados 

aos autos não se prestam para tanto – insuficientes), em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; c) carreando aos 

autos cópia da matrícula atualizada dos imóveis de titularidade dos autores 

Dilce Marfiza Antunes de Souza, Eliane Alves de Siqueira e Flavio Albino 

Prudêncio (art. 320, CPC); d) comprovando a legitimidade ativa, acostando 

aos autos o contrato firmado com as seguradoras, bem como, juntando o 

comprovante de quitação dos respectivos imóveis, nos termos do art. 320 

do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 11 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009258-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1009258-98/2018 Ação: Ordinária Autor: Luis Fernando Alves de 

Freitas. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. LUIS FERNANDO ALVES DE 

FREITAS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Conhecimento” em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória, 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) dias, emendar à inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) carreando aos autos 

documentos que elucidam que o acordo entabulado com a ré (fl.36, fl.37, 

fl.40 fl.49 – ID 15821477, ID 15821479, ID 15821489, ID 15821617) 

refere-se à quitação dos contratos/faturas mencionadas às (fls.45/47 e 

fl.50 – correspondência ID 15821604 e ID 15821618), nos termos do art. 

320 do CPC; b) especificando de forma pormenorizada no item “I” dos 

pedidos (fl. 16 – correspondência ID 15821443), a pretensão do autor, eis 

que nos documentos de (fls.45/47 e fl.50 – correspondência ID 15821604 

e ID 15821618) verifica-se a existência de (3) três registros com 

numerações de contrato/fatura diversas, nos termos do art. 319, IV, do 

CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 11 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1009215-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDY TEREZINHA CERQUEIRA (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PITON FILHO (REQUERIDO)

ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009215-64/2018 Ação: Interpelação Judicial Autora: Judy Terezinha 

Cerqueira. Réu: Luiz Carlos Piton e Outra. Vistos etc. JUDY TEREZINHA 

CERQUEIRA, com qualificação, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Interpelação Judicial” em desfavor de LUIZ CARLOS PITON e 

ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de notificação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Primeiramente, intime-se a parte notificante, via seu bastante 

procurador, para, no prazo de (15) quinze dias, indicar o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) da notificante, nos termos do artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, bem 

como, carrear aos autos o comprovante de endereço no qual a parte 

autora figure como titular, em observação ao disposto no art. 320 do CPC. 

Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, procedendo-se a 

entrega dos autos à requerente, na forma do artigo 729 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

11 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009339-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNELSON SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Nivaldo Jose Padilha (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009339-47/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Agnelson Santos Almeida. Ré: 

Pernambucanas Financiadora S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. 

Vistos, etc. AGNELSON SANTOS ALMEIDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, 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, carreando, novamente, os documentos de 

(fl.17, fls.25/26, fl.29, fl.32 e fl.33 – correspondência ID 15849971, ID 

15849984, ID 15849986, ID 15849987-fl.02, ID 15849988), eis que os 

constantes nos autos são ilegíveis (borrados), nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 15 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004107-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

VALMIR DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004107-88.2017 Ação: Indenização por Dano Moral e Material Autor: 

Valmir de Jesus Pereira. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc... VALMIR DE JESUS PEREIRA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a 

se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 
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caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010413-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

DORACI ZAMPARONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010413-73.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Doraci Zamparoni Freitag. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... DORACI ZAMPARONI FREITAG, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000784-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000784-75.2017 Ação: Danos Morais Autora: Maria Aparecida da Silva. 

Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... 

MARIA APARECIDA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000964-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000964-28.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Jéssica Conceição da Silva. Réu: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Vistos etc... JÉSSICA CONCEIÇÃO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005345-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MOISES FELTRIN MEDEIROS (RÉU)

JULIANO DA SILVA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005345-45.2017 Ação: Monitória Autor: Wellon Vinicius Marques de 

Souza. Réu: Cláudio Moisés Feltrin Medeiros. Vistos etc... WELLON 

VINICIUS MARQUES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

CLÁUDIO MOISÉS FELTRIN MEDEIROS. Devidamente citado, apresentara 

embargos monitórios e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009167-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009167-42.2017 Ação: Restituição de Valor c/c Indenização por Dano 

Moral Autora: Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda. Réus: Banco Bradesco S.A. e Cnova Comércio Eletrônico S.A. 

Vistos etc... UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

E CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. Devidamente citados, 

apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou as defesas, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000530-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

VITAL RAIMUNDO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000530-68.2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais 

Autor: Vital Raimundo de Siqueira. Réu: Banco J Safra S.A. Vistos etc... 

VITAL RAIMUNDO DE SIQUEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO J SAFRA S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002314-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR CAVALIER (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002314-80.2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Júnior Cesar Cavalier. Ré: Concessionária de Rodovia Sul – 

Matogrossense S.A. Vistos etc... JÚNIOR CESAR CAVALIER, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL – 

MATOGROSSENSE S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004197-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTHER OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA OAB - 015.739.561-80 

(REPRESENTANTE)

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 008.614.381-67 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 861.475.951-72 

(REPRESENTANTE)

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA FILHO OAB - 036.236.301-36 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004197-62.2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Arlete Fonseca 

de Oliveira Réus: Esther Oliveira Araujo e Outros Vistos, etc... ARLETE 

FONSECA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressaram neste Juízo com a presente ‘Ação de 

Adjudicação Compulsória’ em desfavor de ESTHER OLIVEIRA ARAUJO, 

MARLI NEVES OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, 

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, 

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, GIOVANA FONSECA DE 

OLIVEIRA e MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, cabe ressaltar que os réus Sirley Oliveira dos Santos e 

Mathias Neves de Oliveira já são falecidos, não tendo a autora o 

conhecimento a respeito do ajuizamento ou não de inventário para a 

partilha do espólio; que, por esse motivo, a autora inclui e qualifica no polo 

passivo da presente ação os filhos e herdeiros dos réus; que, por meio de 

instrumento particular de compra e venda celebrado em 23 de agosto de 

1994, a autora adquiriu dos ora demandados, o imóvel urbano e 

residencial registrado no CRI, desta cidade, sob a matrícula n° 2.549; que, 

o valor ajustado foi R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), valor 

devidamente quitado aos réus na data da assinatura do contrato, por meio 

de dinheiro em espécie; que, os requeridos não outorgaram a escritura 

pública de compra e venda conforme previa o contrato; que, os requisitos 

exigidos à espécie restaram cumpridos, assim, requer a procedência da 

ação, dando à causa o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), 

juntando documentos”. Deferida a inicial, expediu-se o necessário, bem 

como designada data para audiência de conciliação. Devidamente citados, 

não contestaram o pedido, tendo concordado com a pretensão exposta na 

peça madrugadora ID-15896354, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá 

suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 330, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, "Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472).De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 

9.513). Trata-se de pedido de adjudicação compulsória decorrente do 

instrumento de compromisso de compra e venda de terreno do imóvel 

descrito e caracterizado nos autos, não estando, por outro lado, o 

contrato registrado no cartório de títulos e documentos. O pedido acha-se 

devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". É princípio 

corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não 

contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os 

fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem 

deixado assente que: "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo 

defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação 
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da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à 

produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando 

não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141) Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a 

ação deve ser julgada procedente. De outra banda, é certo que o contrato 

não se encontra registrado no álbum imobiliário, mas não menos certo é 

que a rigor, a adjudicação compulsória independe de inscrição do 

compromisso de compra e venda no registro imobiliário; a exigência de tal 

formalidade é a do Decreto-Lei nº 58/37 e a não exigência é quando a 

ação se fundamenta no Código de Processo Civil. Entretanto, não se deve, 

na prática, fazer distinção entre ambas as ações, é o que tem deixado 

assente a jurisprudência, uma vez que o objetivo prático é o mesmo, 

porquanto ambas nascem do descumprimento da mesma obrigação de 

fazer, compreendida a adjudicação compulsória como o meio de execução 

de emitir uma declaração de vontade que, por sua vez, integra o gênero 

execução específica. Portanto, a ação de adjudicação compulsória é ação 

de substituição de vontade negocial, pois a sentença nela prolatada 

concede o título mediante suprimento judicial da declaração de vontade 

recusada. E na prevista no artigo 639 do Código de Processo Civil a 

pretensão é idêntica. Naquela expede-se Carta de Adjudicação e nesta 

Carta de Sentença. Por fim, no escólio de Sydney Sanches, ‘Compromisso 

de Venda e Compra’ Caderno Apamagis, Editora Revista dos Tribunais, Vol 

4, diz que o direito à outorga da escritura é um direito pessoal do 

promissário-comprador perante o promitente-vendedor, que pode 

perfeitamente existir sem o registro. Assim, se o promitente-vendedor não 

cumpre com suas obrigações, esse cumprimento pode ser exigido em 

Juízo, mediante ação de adjudicação compulsória (arts 15,16, 22 do 

Decreto-Lei 58, de 1937, Lei 649 de 1949, Lei 6.766/79, Lei 6.014/73). 

Assim, sem embargos de eventuais entendimentos em contrário, vem 

prevalecendo na doutrina e jurisprudência a orientação no sentido de se 

admitir a adjudicação compulsória, sem registro do contrato no Cartório de 

Registro de Imóveis, por se tratar de direito pessoal do promissário 

comprador, tornando-se até mesmo desnecessária a distinção feita por 

alguns quanto à ação de adjudicação compulsória e a prevista no artigo 

639 do Código de Processo Civil, porquanto ambas as ações nascem do 

descumprimento da mesma obrigação de fazer. É o caso dos autos e, em 

sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do 

pedido. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO PROCEDENTE a presente ação ‘Adjudicação compulsória’ proposta 

por ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA, em desfavor de ESTHER OLIVEIRA 

ARAUJO, MARLI NEVES OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS 

SANTOS, FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, FERNANDA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, GIOVANA 

FONSECA DE OLIVEIRA e MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, todos com 

qualificação nos autos, para o fim de adjudicar o imóvel ao comprador, ora 

requerente, referente ao imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 

2.549 do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, servindo esta 

como título para o respectivo registro imobiliário. Dispensa-se o 

arbitramento dos honorários em face do acordo firmado entre as partes, 

restando as custas finais à pessoa da autora. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 15 

de outubro de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001755-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTTON JUNIOR SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUZA GONCALVES OAB - 882.311.001-72 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

413,40 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 13,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004538-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINS FABRI (REQUERENTE)

LIDIANY SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo legal impugnar a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010142-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

REGINA CASTRO E SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1010142-64/2017 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização, sobrevindo pedido de citação, que 

Regina Castro e Silva de Oliveira, move em desfavor de Espólio de Manoel 

Alves de Souza, Luciel Rodrigues de Souza e Lucília Rodrigues de Souza, 

devidamente qualificados nos autos. Distribuída à ação, vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Intime-se a parte autora, para que, 

emende à inicial no prazo de (15) quinze dias, carreando documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), bem como, a matrícula atualizada do imóvel descrito e 

caracterizado na exordial, sob pena de extinção nos moldes do artigo 321 

e 485, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 15 

de setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000840-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 
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Eletrônico nº 1000840-74/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito, sobrevindo pedido de liminar, que 

Gisleide Pereira Lopes Santos, move em desfavor de Banco Losango S/A 

– Banco Múltiplo, devidamente qualificados nos autos. Distribuída à ação, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. Intime-se a parte autora, 

para que, emende à inicial no prazo de (15) quinze dias, carreando 

documentação indispensável para propositura da presente demanda 

(documento comprobatório atualizado da inclusão aos órgãos de proteção 

de crédito), sob pena de extinção nos moldes do artigo 321 e 485, I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 15 de 

setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

AILTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para dar andamento ao feito, requerendo o 

que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002240-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, impugnar a contestação ID 

13594127, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002721-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO APARECIDO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça ID 13228257, requerendo o que de direito no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706809 Nr: 1546-84.2012.811.0003

 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: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DA SILVA ABREU, ESPOLIO DE 

MANOEL JOSE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO SIQUEIRA, 

para devolução dos autos nº 1546-84.2012.811.0003, Protocolo 706809, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003544-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALEXANDRE PORLONICZAK DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1003544-94/2017 Vistos. Trata-se de cumprimento de Ação 

de Busca e Apreensão na qual foi deferida liminar na comarca de 

primavera do Leste, postulando seu efetivo cumprimento nos moldes do 

art. 3º §12 do decreto lei 911/96, ajuizada por Omni Financeira S/A, move 

em desfavor de Washington Alexandre Porloniczak da Silva, devidamente 

qualificados nos autos. Distribuída a ação, vieram-me os autos conclusos. 

É o relato. Decido. D análise do pedido, observo que consta cópia da 

petição inicial, bem como a decisão que deferiu a medida liminar, motivo 

que, nos temros do art. 3º, § 12 do decreto lei 911/96, determino seu 

imediato cumprimento. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de 

setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Decisão 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)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007124-98/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, sobrevindo pedido de citação, que Banco 

Bradesco S/A, move em desfavor CP Serviços Administrativos Ltda, 

devidamente qualificados nos autos. Distribuída a ação, vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Acolho à emenda de (fls.47/49 - ID 

15663309 ao ID 15663317). Cite-se a parte executada, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supramencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis – MT, 15 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007521-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Jayme Cotta Gonçalves Pereira (REQUERENTE)

JOSINEI SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007540-66/2018 Vistos. Cite-se conforme requerido no ID 

12400191. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o 

dia 22 de janeiro de 2019, às 09h, para audiência de conciliação, que será 
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realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

15 de setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007540-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007540-66/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de Busca e 

Apreensão, sobrevindo pedido de liminar, que Banco Bradesco 

Financiamento S/A, move em desfavor de Geisihelen Nascimento dos 

Santos, devidamente qualificados nos autos. Distribuída a ação, vieram-me 

os autos conclusos. É o relato. Decido. Acolho a emenda à inicial de 

(fls.44/64 – ID 15371058 ao ID 15777043). Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 15 de 

setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004691-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADEMAR GOMES CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

DAMÁSIO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO, RECONVENÇÃO E DOCUMENTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002747-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZANDONADE (RÉU)

JOAO BOSCO ZANDONADE (RÉU)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (RÉU)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001277-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN AUGUSTO EDERLI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE REFAÇA A JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS IDS. 14919898 E 14919930, DEVIDO ERRO AO TENTAR 

ABRIR OS DOCUMENTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODO AGUIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA ACERCA DO OFICIO 

JUNTADO AOS AUTOS ID N. 15932946, BEM COMO PARA TOMAR AS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO JUÍZO DEPRECADO, NO PRAZO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004226-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004226-15.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 
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das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008069-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Samara Rosa Da Silva (AUTOR(A))

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008069-22.2017.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que a requerente junte aos autos o comprovante de 

pagamento das passagens aéreas, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me conclusos Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005705-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEONARDO LOBO VIEIRA (REQUERENTE)

VAGNO LOBO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005705-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 05 de novembro de 2018 às 

16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009336-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JURACI CAETANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE LIMA ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009336-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Analisando detidamente os autos observa-se que o demandante 

comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê do 

documento constante no Id. 1580981. Assim, deverá a Srª. Gestora 

providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a 

prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação 

Vigente. II - Cite o executado para pagamento do débito, no prazo de 03 

(três) dias. III - 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). IV - 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. V – 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). VI – 

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. VII – 

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). VIII – 

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. IX – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009501-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRANY DE OLIVEIRA NETO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009501-42.2018.8.11.0003 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. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009331-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA (AUTOR(A))

PRISCILLA ELLERES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELISDETE MARQUES SILVEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009331-70.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP do endereço da parte ré, 

cumprindo assim as determinações constantes na Resolução nº. 

021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). 

Intime-o para que no mesmo prazo alhures concedido, junte aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, 

nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009341-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA GOMES OKADA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009341-17.2018.8.11.003 Vistos etc. Intime a 

patrona do requerente para juntar aos autos a petição inicial, vez que não 

veio anexo no momento da distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime o requerente para juntar aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias no mesmo prazo alhures 

concedido, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009360-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009360-23.2018.8.11.0003 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, e/ou comprovante de rendimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009373-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA (ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO (ADVOGADO(A))

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GIONGO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 109373-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. GRUPO DIAS 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de LEONARDO GIONGO, 

também qualificado no processo, visando receber débito resultante de 

títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a citação do 

requerido para pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido 

preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os 

documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009389-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

GILBERTO MIO FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009389-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção: a) 

cópia do pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive 

com os documentos que o instruíram; b) cópia do Boletim de Ocorrência; 

c) cópia do Prontuário de Atendimento no hospital e Relatório Médico. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009286-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JOSE NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009286-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 10.10.2018. 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, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009448-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON VITOR SCHEFFER (RÉU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009448-61.2018.8.11.0003 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, 

15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009514-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER JAINE GOUVEIA NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009514-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

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, 15 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009513-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BARBOSA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1009513-56.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada. Após, devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2.018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009519-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

OSNI JOSE MANDELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009519-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. OSNI JOSÉ 

MANDELI, devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA, também 

qualificada no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou os títulos e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. P.I. Rondonópolis – MT, 15 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009523-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009523-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, juntando aos autos os extratos de empréstimos consignados com 

os descontos desde 03/2018 até 10/2018 referente ao contrato nº. 

50-4649275/17, bem como os extratos dos meses de 12/2017 a 10/2018 

referente ao contrato nº. 50.479221/17, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido (artigo 320, do CPC). Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009344-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009344-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 11.10.2018. 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. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis – MT, 15 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009498-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009498-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Recebo os embargos para 

discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que 

ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que 

prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 
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conclusos. Rondonópolis - MT, 15 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ECKEL (AUTOR(A))

VICTOR GUILHERME MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 100814-13.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 05 de novembro de 2018 às 

16h15 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006117-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE NILTON DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA (RÉU)

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (RÉU)

ATILA SAUNER POSSE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006117-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos apresentaram em preliminar, impugnação a concessão da 

justiça gratuita deferida ao autor. Aduzem que o requerente não preenche 

os requisitos legais para concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita. A declaração da parte, no sentido de que é pobre forma 

presunção relativa de veracidade que, no caso dos autos, não restou 

desfeita por qualquer elemento seguro em sentido diverso. Não se pode 

olvidar que o acesso à justiça é exercício da cidadania. O art. 5º, LXXIV, 

CF/88 determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Exige-se a 

comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 1.060/50 se contenta com a 

declaração de que a parte não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é beneficiário de assistência jurídica 

integral e gratuita quem não possui, comprovadamente, recursos 

suficientes. Mas, para gozar dos benefícios da assistência judiciária e de 

justiça gratuita [tão-somente estes, que são regulados pela Lei 1.060/50], 

basta a declaração de insuficiência de recurso. Neste sentido, o STF já 

firmou a compatibilidade da assistência judiciária e justiça gratuita 

reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, LXXIV, CF/88. Portanto, para se 

obter a assistência judiciária basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado. Presume-se pobre quem afirmar esta condição, nos termos 

do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 [presunção juris tantum]. Ademais, o autor 

juntou aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda (Id. 

10252279), o que comprova a alegada hipossuficiência. Desta forma, 

rejeito a preliminar. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas 

ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda a prática de ato 

ilícito pelo requerido e a existência do dano a ser reparado e sua 

extensão. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019 às 14h00. Defiro o depoimento pessoal das partes e a 

produção de prova testemunhal. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. 

Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a 

diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e 

não haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha 

domicílio em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por 

carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na 

escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que 

não haverá nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as 

partes deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. 

Optando as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Rondonópolis-MT, 15 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002333-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PARMEZIANI RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002333-23.2017.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que a autora traga aos autos a fatura, objeto da lide, 

com vencimento em 30.04.2017, vez que trouxe apenas o boleto com o 

código de barras, sem que houvesse a discriminação dos valores 

cobrados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE BARBOSA BARROS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004263-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 
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manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003411-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VILMA GOMES DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003411-18.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007092-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA CAMILO COELHO (REQUERENTE)

OSORIO FLORES (REQUERENTE)

MONICA FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007092-93.2018.8.11.003 Vistos etc. Intime o 

requerente Affonso Flores Schendroski, uma vez mais para juntar aos 

autos cópia da declaração do imposto de renda, a fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra. Rondonópolis - MT, 15 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILICE GONCALINA DAS NEVES CUNHA (AUTOR(A))

JOSE ROBERTO CRESPILHO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DOS ANJOS CRESPILHO (AUTOR(A))

CIRCA MARIA DA CUNHA (AUTOR(A))

ALDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ENEDINA FERREIRA DE QUEIROGA (AUTOR(A))

TEREZA FERREIRA (AUTOR(A))

EMIKO CYOIA DENARDI (AUTOR(A))

VILSON FRANCISCO DENARDI (AUTOR(A))

ELIAS NUNES DE BARROS (AUTOR(A))

JOAQUIM SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

LUZIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

OSVALDO RIVELO DO CARMO (AUTOR(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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004914-74.2018.8.11.0003 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 - 
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MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006901-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

MARIA NEUZA SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006901-48.2018.8.11.0003 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, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001481-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES MACHADO (AUTOR(A))

ANATALICIO VILAMAIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SANDRA VIEIRA ALVES DIB (CONFINANTES)

JANAILSON RAMOS DOS SANTOS (CONFINANTES)

MARLUCIA FIALHO GARCIA FLORENTINO (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001481-62.2018.8.11.0003 Valor da causa: $1,000.00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: AYRES MACHADO 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DOS TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Um terreno para construção sob o n. 03 da quadra “C” 

situado no loteamento denominado “Vila Esperança”, zona urbana desta 

cidade com área de 407.00 m2, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente para a Rua 01, medindo 10.00 metros pelo lado 

direito com o lote n. 04, medindo 40.50 metros; pelo lado esquerdo com o 

lote n. 02, medindo 41.00 metros e fundos com o lote n. 12, medindo 10.00 

metros. Ainda com 279,22 m2 de área construída e, 127,78 livre. 

DECISÃO: Vistos etc. I – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, 

em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. 

II - Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do 

imóvel lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. III - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. IV - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. V – Expeça o necessário. Cumpra. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. LUCIANA 

MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004202-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A; carência de ação em face do pagamento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, em razão da do comprovante de residência estar em 

nome de terceiro. Segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado 

pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer 

sociedade seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros 

enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 

sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a 

alegada carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pela autora, o desiderato 

buscado pela demandada não prospera. A alegação da parte ré é no 

sentido de que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria 

o segurado concordado com o pagamento como procedido e dado a 

quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não 

afasta a possibilidade de o autor discutir judicialmente direitos seus, até 

pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora o demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Relativamente ao comprovante de endereço, tem-se que a 

lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída com 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte 

comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 319 

e 320, do CPC). A própria legislação de regência do seguro DPVAT (Lei 

6.194/74) não exige a juntada de comprovante de residência para o 

ajuizamento da ação, devendo o autor da ação de cobrança deste seguro 

apresentar a prova do acidente e do dano dele decorrente. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial assegura que o comprovante de residência 

não constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA 

CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito 

da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a 

instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que o 

autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. 

Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). "APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITUDA DA 

DEMANDA. DECLARAÇÃO DE POBREZA DATADA. LEI Nº 1.060/50. 

PROCURAÇÃO DATADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - A 

comprovação documental do endereço de residência declarado pelo autor 

na petição inicial é dispensável, por ausência de previsão legislativa. II - 

Compete à parte adversária suscitar e comprovar a inexistência ou não 

atualidade da hipossuficiência afirmada pelo autor, nos termos da Lei nº 

1.060/50. III - Havendo dúvida sobre a veracidade da constituição de 

advogado por procuração não datada, deve o Juízo determinar a intimação 

pessoal do requerente para esclarecer o fato, sendo impertinente a 

intimação do próprio causídico para o desiderato, através de publicação 

em diário oficial, bem como incabível o indeferimento da petição inicial, sob 

tal implícito fundamento." (TJMG. Proc. 1.0707.13.032248-0/001. Des. Rel. 

Leite Praça. Dje 17/07/2014). Extrai-se dos autos que embora o 

comprovante de residência esteja em nome de terceira pessoa, consta no 

Boletim de Ocorrência o acidente ocorreu nesta Comarca de 

Rondonópolis/MT. Ademais, 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. Posto Isto, rejeito as 

preliminares suscitadas na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente do requerente. Defiro a 

produção da prova pericial requerida pela seguradora (Num. 14966844 - 

Pág. 17). Nomeio perito do Juízo o médico Dr. Kayki Cipriano Marchesini, 

com endereço profissional na Rua Otávio Pitaluga, 2367, Jardim 

Guanabara, nesta cidade de Rondonópolis/MT, Fone 66 3026 1810. 

Intime-o para apresentação de proposta de honorários, currículo, com 

comprovação da especialização e contato profissional, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do 

CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, 

por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes 

técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005939-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005939-25.2018.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 

8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer sociedade 

seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros enquadrados no 

DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 
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sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” Posto 

Isto, rejeito a preliminar suscitada na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente do requerente. Defiro a 

produção da prova pericial requerida pela seguradora (Num. 15428050 - 

Pág. 16). Nomeio perito do Juízo o médico perito Dr. Alexander Paul 

Winnikow, independente de compromisso, com endereço profissional na 

Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057, Fone 66-99984-5324. Intime-o para apresentação de proposta 

de honorários, currículo, com comprovação da especialização e contato 

profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas 

as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua 

intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos 

e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, 

imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC. A audiência de instrução será 

oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005704-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA NAIM CHARAFEDDINE LTDA (AUTOR(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

LEONARDO DE LIMA NAVES (ADVOGADO(A))

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005704-58.2018.8.11.0003. Vistos etc. As requeridas 

comparecem aos autos e dentre outras questões, requerem a suspensão 

do andamento do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em 

face do deferimento do processamento da recuperação judicial, onde o 

juízo universal daquela ação, determinou a suspensão das ações em face 

das empresas recuperandas, inclusive as que contenham pedidos de 

despejo. In verbis: “Processo nº 1088556-25.2018.8.26.0100 – 2ª Vara de 

Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Vistos. 1 

- Foi distribuído livremente a este juízo o pedido de recuperação 

extrajudicial de várias sociedades integrantes do grupo “Máquina de 

Vendas". (...) Portanto, determino a suspensão, pelo prazo de 180 dias 

úteis, das ações e execuções contra a recuperanda ou qualquer outro 

procedimento relacionado aos créditos abrangidos quirografários e aos 

créditos abrangidos com garantia real, inclusive pedidos de despejo e 

falência em andamento. (...)” A legislação que regula os procedimentos de 

falência e recuperação judicial é clara ao dispor que a decretação dos 

referidos procedimentos tem o condão de suspender todas as execuções 

por ventura existentes contra as empresas devedoras. Entretanto, prevê 

o prosseguimento das ações que demandam acerca de quantia ilíquida, 

conforme dispõe o art. 6º, §1º, da lei nº 11.101/05, que segue: “Art. 6o A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. §1o Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” Ocorre que 

além da previsão legal, está sedimentado pelo c. STJ que as ações de 

despejo não se submetem à competência do juízo natural da recuperação 

judicial, podendo prosseguir normalmente até a constituição do título: 

“CONFLITO POSITVO DE COMPETÊNCIA.ÇÃO DE DESPEJO. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO NATURAL. – A ação de 

despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do 

Juízo recuperacional. Precedentes. - Conflito de competência não 

conhecido. (C 148.03/RJ, Rel. Ministra NACY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)” “PROCESUAL CIVL. 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICAL. AÇÃO DE DESPEJO DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO 

CONTRA EMPRESA RECUPERANDA. SIMPLES RETOMAD. AUSÊNCIA DE 

CONFLITO. PRECDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação 

de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em 

recuperação judicial, não ficando, pois, configurado conflito de 

competência. 2. Agravo regimental não provido. (AgR no C 145.17/RS, Rel. 

Minstro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/06/2016, DJe 

29/06/2016)” Em razão disso, resta evidente que esta ação não está 

sujeita à suspensão concedida pelo juízo recuperacional. Há que ressaltar 

que o imóvel, objeto da lide, não integra o patrimônio das empresas em 

recuperação judicial e tampouco será objeto do plano de recuperação, não 

havendo, portanto, motivo para privar o real proprietário do bem de dispor 

como bem lhe convier, face a comprovação da inadimplência das 

locatárias e o cumprimento dos requisitos para o deferimento da liminar do 

despejo, conforme lhe assegura a Lei do Inquilinato, bem como previsto no 

artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que lhe dá o direito da retomada do 

imóvel. Assim, ainda, por tratar-se de processo que versa sobre quantia 

ilíquida, pendente de sentença condenatória, que constituirá título 

executivo, indefiro o pedido de suspensão formulado pelas requeridas e 

determino o prosseguimento do feito. Certifique a Sra. Gestora o decurso 

do prazo para desocupação voluntária do imóvel. Considerando que já 

houve o comparecimento voluntário das demandadas, que inclusive 

apresentaram contestação, que já restaram impugnadas pela autora, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 15 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000716-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PUGA ABES (ADVOGADO(A))

CONFECCOES SHADOW LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WI FASHION CONFECCOES EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003630-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRANSPORTES GRAEFF LTDA - ME (EXECUTADO)

LOTARIO GRAEFF (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004953-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado de intimação por hora certa, através do seguinte 

caminho: site do Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão 

de guias, devendo informar a numeração única e o endereço da diligência. 

Após deverá anexar aos autos a guia e o comprovante de seu 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003450-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO VITORIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001716-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

IRISMA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias para que 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOS SANTOS NARCIZO (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias para que 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001856-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

ROSEMARY PRATES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do 

autor.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007696-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VELANIR SCHREIBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007696-54.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE 

VELANIR SCHREIBER Vistos e examinados. A petição inicial preenche os 

requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008051-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIAR COMERCIO DE TELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008051-64.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: CRIAR 

COMERCIO DE TELAS LTDA - ME Vistos e examinados. A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 
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830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001836-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ (AUTOR(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER (ADVOGADO(A))

GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ (AUTOR(A))

CRISTIANO VITOR VALLE TOQUETON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes do Imóvel (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em 10/10/2018 às 09h45min, diligenciei à Rua Ubirajara 

Garcia no bairro Jardim Liberdade, nesta cidade,e lá estando não foi 

possível citar OCUPANTES DO IMÓVEL vez que o n.º 1681 na referida rua 

e bairro não foi encontrado. Constatei a seguinte sequencia numérica dos 

imóveis n.º 1669; 1670; 1693. O Morador na região Sr. Ananias, informou 

que reside na região a 08 anos e este alegou desconhecer o requerido. 

Nada mais. /MT, 11 de outubro de 2018. JEAN FABIO RODRIGUES 

KONANZ Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008164-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008164-18.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: WENDER LEMES DA SILVA EXECUTADO: MARTA CRISTINA 

RODRIGUES Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – 

Da execução de título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos 

do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do 

valor da execução a serem pagos pela parte executada, consoante 

disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado 

que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora 

e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os bens indicados 

pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o 

oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do 

CPC), bem como expedição de certidão de que a presente execução foi 

admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008663-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008663-02.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS EXECUTADO: 

ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II – Da execução de título extrajudicial A 

petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, 

defiro, a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a 

presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008209-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL REINOLDO RUZIN E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008209-22.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 

EXECUTADO: ISRAEL REINOLDO RUZIN E CIA LTDA - ME Vistos e 

examinados. A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 
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o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008197-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008197-08.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: RAPHAEL TAVARES 

NEVES SOUZA Vistos e examinados. A petição inicial preenche os 

requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008711-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO MARCIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008711-58.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: LAURO MARCIO DE ALMEIDA Vistos e 

examinados. Em consulta ao Sistema Renajud verifica-se que o objeto dos 

autos está em nome de terceiro. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para que junte cópia do documento único de transferência (DUT), 

devidamente preenchido e assinado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004274-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004274-42.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: LIBERTI RODRIGUES 

DE SOUZA Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 278.400.779-00 Nome do 

contribuinte: LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA Tipo logradouro Endereço: R 

AFONSO PENA Número: 217 Complemento: Bairro: CENTRO Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78700-070 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003260-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAILTON RODRIGUES LEITE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003260-86.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: IZAILTON 

RODRIGUES LEITE - ME Vistos e examinados. A fim de dar maior 

efetividade ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de 

endereço da parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada 

das informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 70.490.503/0001-78 Nome 

do contribuinte: IZAILTON RODRIGUES LEITE Tipo logradouro RUA 

Endereço: PROJETADA Número: S/N Complemento: Bairro: AREAS 

INTERNAS Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78700-000 Telefone: 

Fax:

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000497-78.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP 

Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO 

o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através do sistema INFOJUD. Com a juntada das informações aos autos, 

intime-se a parte autora para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de 

Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 14.302.585/0001-09 Nome do 

contribuinte: GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA Tipo 

logradouro RUA Endereço: RIO GRANDE DO SUL (CJ RESIDENCIAL 

PLANVILLE) Número: 1367 Complemento: QUADRA45 LOTE 1B Bairro: 
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CIDADE SALMEN Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78705-276 

Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002105-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

RAFAEL MARTINS DE PADUA (RÉU)

RAFAEL MARTINS DE PADUA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002105-14.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: RAFAEL MARTINS DE PADUA & 

CIA LTDA - ME, RAFAEL MARTINS DE PADUA, KAREN DE SOUZA 

SIQUEIRA Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 10.295.929/0001-49 Nome 

do contribuinte: RAFAEL MARTINS DE PADUA & CIA LTDA Tipo logradouro 

AVENIDA Endereço: BANDEIRANTES Número: 1305 Complemento: Bairro: 

CENTRO Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78700-200 Telefone: 

Fax: INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 311.223.668-84 Nome do contribuinte: RAFAEL MARTINS DE 

PADUA Tipo logradouro Endereço: R JEQUITIBAS Número: 270 

Complemento: Bairro: COOPHALIS Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 

78740-530 Telefone: Fax: INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de 

Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 366.753.548-17 Nome do contribuinte: 

KAREN DE SOUZA SIQUEIRA Tipo logradouro Endereço: R DOM AQUINO 

Número: 61 Complemento: GISELLE CONTABILIDADE Bairro: CENTRO 

Município: POCONE UF: MT CEP: 78175-000 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002241-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE PEREIRA DE SOUZA GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002241-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA RÉU: MICHELLE PEREIRA 

DE SOUZA GODOY Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade 

ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço 

da parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 037.856.211-83 Nome do 

contribuinte: MICHELLE PEREIRA DE SOUZA GODOY Tipo logradouro 

Endereço: DOM PEDRO II Número: 4596 Complemento: Bairro: MONTE 

LIBANO Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78715-040 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003557-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALEQUE MACHADO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003557-93.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALEQUE MACHADO MARTINS Vistos e examinados. A fim 

de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, 

autorizando a busca de endereço da parte requerida através do sistema 

INFOJUD. Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 020.932.841-03 Nome do contribuinte: VALEQUE MACHADO 

MARTINS Tipo logradouro Endereço: R PIRAJUI Número: 175 Complemento: 

Bairro: LA SALLE Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78710-060 

Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO LUCIANO JORDAO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000132-24.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER RÉU: EMIDIO 

LUCIANO JORDAO DE MIRANDA Vistos e examinados. Segue em anexo, o 

resultado da pesquisa realizada, via sistema INFOJUD. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO 

JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 

829.171.831-87 Nome do contribuinte: EMIDIO LUCIANO JORDAO DE 

MIRANDA Tipo logradouro Endereço: DOMINGOS DE LIMA Número: 182 

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA MARTA Município: RONDONOPOLIS 

UF: MT CEP: 78710-404 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008012-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO VOLPATO (EXEQUENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER FERREIRA BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008012-04.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARCOS AUGUSTO VOLPATO EXECUTADO: WANDER 

FERREIRA BONFIM Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 623.994.201-44 Nome do 

contribuinte: WANDER FERREIRA BONFIM Tipo logradouro Endereço: R 

DEZENOVE DE NOVEMBRO Número: 757 Complemento: Bairro: SAO 

PAULO Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78705-330 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007941-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007941-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP RÉU: DALMIR 

BERTHOLDO - ME Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 23.363.172/0001-25 Nome 

do contribuinte: DALMIR BERTHOLDO Tipo logradouro AVENIDA Endereço: 

PERIMETRAL Número: 1051 Complemento: SALA 02 Bairro: VILA 

GOULART Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78745-270 Telefone: 

Fax:

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000552-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESSI ANTONIO GALLIASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000552-97.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: RESSI ANTONIO GALLIASSI Vistos e examinados. Ante o 

teor da manifestação retro, no que tange ao pleito de oficiamento, 

proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Com o resultado, dê-se 

ciência à requerente. Arquivem-se em pasta própria a declaração de 

imposto de renda requisitada por meio do Sistema INFOJUD, disponível na 

secretaria deste juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002789-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO DA SILVA (EXECUTADO)

J P DA SILVA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002789-07.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: J P DA 

SILVA REPRESENTACOES - ME, JOSE PRIMO DA SILVA Vistos e 

examinados. Ante o teor da manifestação retro, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Com o 

resultado, dê-se ciência à exequente. Arquivem-se em pasta própria a 

declaração de imposto de renda requisitada por meio do Sistema INFOJUD, 

disponível na secretaria deste juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003664-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO AMERICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003664-74.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: AMERICO 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, CARLOS ROBERTO AMERICO 

Vistos e examinados. Ante o teor da manifestação retro, no que tange ao 

pleito de oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. 

Com o resultado, dê-se ciência à requerente. Arquivem-se em pasta 

própria a declaração de imposto de renda requisitada por meio do Sistema 

INFOJUD, disponível na secretaria deste juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009281-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. MAZZOCHI - PRESTADORA DE SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009281-44.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: A. J. MAZZOCHI - PRESTADORA DE SERVICOS - ME 

REQUERIDO: ALEXANDRE AUGUSTIN Vistos e examinados. Designo 

audiência de instrução para o dia 14 de março de 2019 às 14:00 horas. 

Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009385-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

MARCOS BENITES MACHUCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009385-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS BENITES MACHUCA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 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). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009973-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

FERNANDO PAULINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009973-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDO PAULINO DA CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ . Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter 

dado quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 
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judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de novembro de 2018, às 10:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a 

este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009411-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY XAVIER RAMOS (AUTOR(A))

JONAS RENATO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009411-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WAGNEY XAVIER RAMOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

Código de Processo Civil. II – Da exibição de documentos Cuida-se de 

procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente para exibição de 

documento. A petição inicial atendeu aos requisitos dos artigos 305 e 397 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para que exiba os 

documentos solicitados ou apresente resposta, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 398, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005776-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS ANJOS (AUTOR(A))

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005776-16.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDO RODRIGUES DOS ANJOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 10:30 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009234-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009234-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 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). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009368-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PINHEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009368-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDUARDO PINHEIRO CAMPOS REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO BORRI Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009219-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FIDELIS GIONGO - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANDRO RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009219-04.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUERINO FIDELIS GIONGO - ME REQUERIDO: BUCHOLZ 

TRANSPORTES LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos e 

examinados. Designo audiência de instrução para o dia 14 de março de 

2019 às 15:00 horas. Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009541-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009541-24.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO LEITE REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do 

art. 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). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008463-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

HILTO SCHLICHTING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO SCHLICHTING OAB - 697.371.501-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008463-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HILTO SCHLICHTING PROCURADOR: MAURO SERGIO 

SCHLICHTING RÉU: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, 

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, 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 14 de 

dezembro de 2018, às 10:30 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES (ADVOGADO(A))

VALDECINA DE FATIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000504-70.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDECINA DE FATIMA CAMPOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . Não é o caso de julgamento antecipado 

da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a preliminar de extinção da ação por 

ausência de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível 

para a propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 
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DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- FALTA DE 

PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO 

GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 09:40 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000315-29.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ . Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida: 1- FALTA DE PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir 

por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 09:50 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003973-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MORAIS FERRON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003973-27.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCA MORAIS FERRON RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que seguirá pelo rito ordinário. Não é o 

caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das preliminares 

arguidas pela requerida: 1 – FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio 

pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, 

DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

– CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. 2 - Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 

concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO 

DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO 

FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro obrigatório por invalidez 

permanente deve corresponder a 40 salários mínimos. O consórcio 

constituído pelas seguradoras que operam com o seguro obrigatório 

(DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado pelos incontáveis 

seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de veículos. Pode o 

beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do convênio 

DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi criado pela 

Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. V.v. O 

beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o manejo 

da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do Código 

Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do processo 

com julgamento de mérito”. (TJMG, Ac 1.0024.07.582358-3/002(1), Relator 

Antônio de Pádua. Publicado 20.08.08). (grifei) Portanto, rejeita-se a 
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arguição. 3- Em contestação, o réu alegou ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor, a jurisprudência assegura que o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável ao 

ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal para 

tal exigência: Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do 

Código de Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação 

do domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial 

com documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por 

ele indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 10:00 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010097-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

JONATHA HIROYUKI HORI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010097-60.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JONATHA HIROYUKI HORI RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. Não é o caso de 

julgamento antecipado da lide. Passo à apreciação das preliminares 

arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 

concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO 

DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO 

FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro obrigatório por invalidez 

permanente deve corresponder a 40 salários mínimos. O consórcio 

constituído pelas seguradoras que operam com o seguro obrigatório 

(DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado pelos incontáveis 

seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de veículos. Pode o 

beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do convênio 

DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi criado pela 

Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. V.v. O 

beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o manejo 

da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do Código 

Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do processo 

com julgamento de mérito”. (TJMG, Ac 1.0024.07.582358-3/002(1), Relator 

Antônio de Pádua. Publicado 20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma 

assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 

Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência da 

incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 10:10 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO JOSE DE LIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007051-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GEOVANIO JOSE DE LIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . 

Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das 

preliminares arguidas pela requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter dado 

quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As 

partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de novembro de 2018, às 10:40 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a 

este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 
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honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

LINDINALVA ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000062-07.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LINDINALVA ALVES DE ARRUDA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ. 

Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à apreciação das 

preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte 

requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2 - FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se 

demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 

10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, 

rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h00mih. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito 

médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009549-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (EXEQUENTE)

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

feito endereçado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Dessa forma, 

declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819688 Nr: 2797-98.2016.811.0003

 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: JAN HEBER DE OLIVEIRA AMORIM, FERNANDA 

RODRIGUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar o ofício para o 

RGI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408624 Nr: 4334-13.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO FILIPOZZI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR8123, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792364 Nr: 11251-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAM JOSE DUTRA e CIA LTDA, IRAM JOSÉ 

DUTRA, SANDRA LÚCIA ROSA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON SILVANO DE PAIVA 

FILHO - OAB:5361, LEANA DE OLIVEIRA LOURENCO - OAB:23605, 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:23267

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal instruir, preparar e 

retirar a Carta Precatória para Comarca de Campo Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE, EDUARDO SILVA TOLOSA, 
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VALNITE DE SANTANA TOLOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PRADO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA 

PERES, PAULO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o mandado 

cancelamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724540 Nr: 5529-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVANI AGUIAR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal instruir, preparar e 

retirar a Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434589 Nr: 3255-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREIBER NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis - MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009496-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ELTON JHON SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009496-20.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELTON JHON SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 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 14 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 que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a débitos pretéritos, que não podem 

motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com efeito, em que pese 

à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos 

de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária 

não pode interromper a prestação do serviço por débitos pretéritos. 

Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA 

COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES 

NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – 

INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços 

de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no 

AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse 

passo, levando em consideração que a parte autora está contestando 

valor de fatura pretérita, 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 

parte 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, devendo a empresa requerida 

ser intimada para se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 horas). Em caso de descumprimento da medida 

liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a 

exclusão do apontamento no nome da parte autora, referente ao débito 

discutido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009466-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA VERA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009466-82.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DA CONCEICAO RÉU: MARCELO DA SILVA 

VERA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018 às 10:00 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 2% (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 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. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o 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 que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008806-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR MELO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EMER MERARI RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE RAMSSES DOS SANTOS COUSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008806-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EMER MERARI RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE 

GOIAS Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de matéria afeta a Vara de Fazenda Pública. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008048-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO EURIPEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008048-12.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANTONIO 

EURIPEDES DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: STEYCE RIBAS 

NOGUEIRA DA SILVA - MT0020752A, MARCO AURELIO ROMANO 

FERREIRA - MT0019831A, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

MT0014012A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 
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MERRILL DESPACHO Vistos e examinados. Primeiramente, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicitados pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524, §§4º e 5º, do 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007989-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

VALDOMIRO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

MOSAQUIEL LEOTERIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ALCIDIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

NEGIDIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NELSON DONBROSKI (REQUERENTE)

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIZANI QUEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

MARCIA MACEDO GALVAO (ADVOGADO(A))

EDSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE OLAVO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADMILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARILI PEREIRA DE LIMA SOUSA (REQUERENTE)

FRANCISCO BENEDITO PRADO (REQUERENTE)

ALEX ADRIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

REGINA SALUSTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

HERMELINO MACIEL FONSECA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007989-24.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE OLAVO LIMA DE OLIVEIRA, ADMILSON BATISTA DA 

SILVA, ALCIDIO DE SOUZA SILVA, ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA, 

DANIEL PEREIRA DA SILVA, MARIZANI QUEIROS PEREIRA, NEGIDIO 

TEIXEIRA DA SILVA, NELSON DONBROSKI, ELISANGELA OLIVEIRA DE 

SOUZA, MARILI PEREIRA DE LIMA SOUSA, FRANCISCO BENEDITO 

PRADO, EDSON JOSE DOS SANTOS, REGINA SALUSTIANO DA SILVA, 

HERMELINO MACIEL FONSECA NETO, ALEX ADRIANO PEREIRA DA 

SILVA, GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, MANOEL DA SILVA 

NASCIMENTO, VALDOMIRO DE SOUZA AMORIM, MOSAQUIEL LEOTERIO 

DE QUEIROZ, JONAS VIANA PEREIRA REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de feito endereçado à Vara 

de Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009357-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILON PINTO DA SILVA (EXEQUENTE)

ADILON PINTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009357-68.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADILON PINTO DA SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata 

de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, referente ao 

Processo nº 13041-57.2014 – 759443 que tramitou na 1ª Vara Cível desta 

comarca. Dessa forma, declino da competência para processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a redistribuição para a 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009516-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO (ADVOGADO(A))

WAGNER QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009516-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WAGNER QUEIROZ DA SILVA RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 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 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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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 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. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o 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 que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009575-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009575-96.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de dezembro de 2018 às 10:00 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 2% (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 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. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o 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 que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 
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requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS (AUTOR(A))

VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS (AUTOR(A))

L. P. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MELLARIO DO PRADO (ADVOGADO(A))

JBS S/A (RÉU)

ROBSON MAGALHAES SEVERINO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando o interesse de menores na presente 

lide, de-se vista dos autos ao MP, para que manifeste do acordo 

celebrado. Com parecer Ministerial nos autos. Conclusos.

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007184-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

RONI CEZAR CLARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007184-71.2018.8.11.0003 REQUERENTE: COMERCIAL 

KUMBUCA DE CEREAIS LTDA Advogado do(a) REQUERENTE: RONI 

CEZAR CLARO - MT0020186A REQUERIDO: R. BALKE & BALKE LTDA - 

ME Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001116-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

ANTONIO RODRIGUES MONCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES MONCAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei por 03 (três) 

vezes em dias e horários distintos até a Rua A-07, Casa 31, nº 3125, 

Bairro Pedra Noventa, onde não foi possível citar JOSE RODRIGUES 

MONCAO, em razão de encontrar a residência sempre fechada. Certifico 

ainda que indaguei moradores vizinhos e não obtive nenhuma informação 

que levasse ao requerido. Dessa forma, devolvo o mandado para os 

devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 20 de junho de 2018. MATIAS ROCHA 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010051-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. N. (ADVOGADO(A))

E. M. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. D. S. (RÉU)

D. A. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010051-71.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a) para dar andamento ao processo, em 

cinco dias. Rondonópolis/MT4 de julho de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006014-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIRA FALCO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto 

Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000610-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. G. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON PAULO LEONEL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto 

Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002956-87.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. A. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. B. (REQUERIDO)

R. C. M. D. A. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002956-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforados por J.B.V.B. em face de R.J.B. 

(qualificados nos autos). 2. O requerido foi devidamente citado, 

apresentando sua contestação (ID: 10208383) nos autos, concordando 

com o pedido inicial, não se opondo à decretação do divórcio e à fixação 

da guarda unilateral definitiva em favor da parte autora, postulando pela 

regulamentação do direito de visitas. 3. Manifestou-se o representante do 

Ministério Público pelo julgamento antecipado da lide (ID: 13462905) 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo cabível à 

espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento 

do feito já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação 

probatória. Ademais, em tais casos, reza a jurisprudência que: “Presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. 

Turma, DJU de 17.09.90) “Processo civil - Cerceamento de defesa - 

Julgamento antecipado da lide. Inexiste cerceamento se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência.” (REsp 1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

de 4.12.89) 6. Do minucioso folhear de todo processado, verifica-se que a 

parte requerida concordou com o divórcio, guarda e a regularização de 

visitas. Sendo assim, comprovado o casamento (ID: 6850778), não há 

outro caminho, senão a procedência do pedido. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, a, do Estatuto Processual 

Civil, para decretar, nos termos do art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e 

art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio postulado por 

J.B.V.B. em face de R.J.B. (qualificados nos autos), bem como deferindo a 

guarda do menor em favor da genitora e o direito de visitas ao requerido 

da seguinte maneira: o genitor poderá ter consigo a companhia do filho 

menor nas férias escolares, pela metade do período, exortando-se, ainda, 

expressamente, à demandante que não deverá de qualquer maneira 

embargar o pleno exercício do direito de visita da parte demandada na 

forma ora fixada pelo juízo, sob pena de lhe incidir as sanções legais. 8. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, J.B.A.V.. 9. 

Expeça-se o competente termo de guarda definitiva do infante em favor de 

sua genitora. 10. Sem condenação em custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 11. Notifique-se o Ministério Público. 12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000499-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

OLINDINA ALVES CANEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Hildileia dos Santos Ramos (REQUERIDO)

Hildilene dos Santos Ramos (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto 

Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000273-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. A. (ADVOGADO(A))

F. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000273-77.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Deixo de apreciar 

o pleito de ID: 13488334, eis que o presente feito não se encontra na fase 

de cumprimento de sentença e sim de conhecimento. 2. No mais, intime-se 

a parte autora para que, no prazo legal, querendo, apresente réplica à 

contestação (ID: 10042971). 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004715-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOVANA FONSECA CESCONETTO (REQUERENTE)

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA BAPTISTELLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VINICIUS BAPTISTELLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004715-52.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta no polo ativo o menor, o qual, por sua vez, não possui 

legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda, alimentos e 

visitas. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM OFERTA 

DE ALIMENTOS, GUARDA DE MENOR, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E 

PARTILHA DE BENS. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA FILHA NO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DA GENITORA. 

Desnecessária a presença da infante no polo passiva da presente, na 

medida em que a genitora possui sua guarda e a representa legalmente, 

inclusive para postular em juízo os alimentos a ela devidos, além de que o 

objeto central do litígio é o divórcio do casal. Recurso desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70076510569, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 26.04.2018)” (grifo 

nosso) “Direito de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com partilha de bens. Pedido de alimentos, formulado 

pela ex-companheira, em nome próprio, em favor dos filhos. Alegação de 

ilegitimidade. Afastamento. Ilegitimidade superveniente, decorrente da 

maioridade de um dos filhos atingida no curso do processo. Afastamento. 

Fixação da pensão alimentícia. Súmula 7/STJ. Determinação, pelo Tribunal, 

de que a partilha seja feita posteriormente, mediante processo de 

inventário. Adiantamento quanto aos bens que a deverão integrar. 

Alegação de incompatibilidade entre as decisões. Afastamento. Pedido de 

revisão do montante fixado a título de meação. Súmula 7/STJ. Recurso 

conhecido e improvido. - Na ação em que se pleiteia alimentos em favor de 

filhos menores, é destes a legitimidade ativa, devendo o genitor assisti-los 

ou representá-los, conforme a idade. A formulação, porém, de pedido de 

alimentos pela mãe, em nome próprio, em favor dos filhos, em que pese 

representar má-técnica processual, consubstancia mera irregularidade, 

não justificando o pedido de anulação de todo o processo, se fica claro, 

pelo teor da inicial, que o valor solicitado se destina à manutenção da 

família. Ilegitimidade ativa afastada. A maioridade do filho menor, atingida 

no curso do processo, não altera a legitimidade ativa para a ação. [...] 

Recurso conhecido e improvido. (REsp 1046130/MG, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.10.2009, DJe 21.10.2009)” (grifo 

nosso) 2. Analisando detidamente os autos, vislumbro ainda que a exordial 

foi digitalizada na horizontal, estando tecnicamente inviável, dificultando a 

analise deste juízo no caso em tela, conforme preconiza o art. 14, §3º, da 

Resolução n.º 004/2013, de 25.01.2013. 3. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo as 

disposições contidas no art. 319, do Estatuto Processual Civil, sob pena 

de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso II, 

ambos do CPC). 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

05 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004568-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FILOGONIO JOSE BATISTA (REQUERENTE)

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINA MENDES BATISTA (INVENTARIADO)
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Processo n.º 1004568-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005090-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

LAERCIO DE CASTRO (REQUERENTE)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DUTRA DE CASTRO (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1005090-53.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo as disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

devendo fazer a qualificação de todos os herdeiros, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005711-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (ADVOGADO(A))

W. G. M. D. S. (ADVOGADO(A))

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

S. O. (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, 15 de outubro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000183-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA NERY MARTINS (REQUERENTE)

ISMAEL NERY SOBRINHO (REQUERENTE)

ELLEN MARA CARNEIRO MARQUES (ADVOGADO(A))

MATEUS HENRIQUE NERY (REQUERENTE)

DANIEL NERY (REQUERENTE)

EZEQUIEL NERY (REQUERENTE)

ZILDA NERY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR NERY (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1000183-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, VITORIA NERY MARTINS, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008851-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN (ADVOGADO(A))

VILMA VERDOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA PINTO COZZATTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008851-29.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo das 1ªs declarações, em cinco dias. Bem 

como, abrir vista para PGe para manifestar no prazo legal. 

Rondonópolis/MT31 de julho de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002631-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. S. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. J. M. (RÉU)

R. M. D. S. J. (RÉU)

S. B. 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, 

apresentar impugnação a contestação. Rondonópolis/MT, 15 de outubro 

de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003980-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA QUADROS DA CRUZ (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1003980-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Grazielle da Cruz Paniz, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de julho de 
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2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005626-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA DA SILVA PAZZE (REQUERENTE)

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDNA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

RUTE CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005626-64.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000764-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. T. (AUTOR(A))

F. R. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que não foi possível intimar o autor Altamir Zanuncio Trindade, 

tendo em vista não haver localizado o imóvel de número 2.461, na Av. 

Mário Acunha Aristides, Distrito Industrial. RONDONÓPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS Oficial de Justiça SEDE 

DO 1ª 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001362-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

SERGIO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo n.º 1001362-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

SERGIO FERREIRA BARBOSA, que deverá ser intimado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa do inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa do 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000273-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUELLEN LORRANE RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000273-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte autora alega ter 

convivido com o falecido Sr. RENAN BASTOS FERREIRA. Porém, o 

documento de ID: 11383736 não presta à comprovação judicial de uma 

união estável, a conferir legitimidade à autora para postular o levantamento 

de valores junto ao Consórcio Honda. 2. Assim, junte a parte autora cópia 

de sentença judicial reconhecendo a união estável, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Após, 

venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004731-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE LINDEMANN (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOENO LINDEMANN (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1004731-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, carreando 

aos autos a qualificação de todos os herdeiros do de cujus, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003818-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

GLEICYANE FERREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003818-58.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15282765. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002340-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. T. R. (REQUERENTE)

L. M. C. G. (ADVOGADO(A))

V. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002340-78.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 
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vagarosa de todo o processado, nota-se que as partes celebraram 

acordo nos autos (ID: 13893946) no tocante ao divórcio litigioso, alimentos 

e partilha de bens, porém, não restou comprovada a propriedade dos bens 

em nome das partes, o que é requisito para a homologação do acordo. 2. 

Portanto, intimem-se as partes para que, no prazo legal, carreiem ao feito 

o documento do veículo em nome de uma delas, bem como as matrículas 

atualizadas dos bens imóveis, atendendo o disposto no art. 1.227, do 

Código Civil, in verbis: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 

1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. 3. Após, 

venham-se os autos conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1007575-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOPES (REQUERENTE)

LEONICIO DOS REIS SALES (ADVOGADO(A))

DIRLENE MIGUELINA DE REZENDE (REQUERENTE)

MARCIA DOS REIS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON REZENDE LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007575-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil, juntando aos autos a cópia da sentença declaratória de 

união estável havida entre a demandante e o de cujus ou escritura pública 

firmada por eles atestando o período de convívio, a fim de comprovar sua 

condição de companheira do falecido, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil). 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002157-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002157-78.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Oficie-se à Receita 

Federal do Brasil para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário junto àquele órgão em favor do de cujus. 2. Com a resposta do 

ofício, venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002623-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ILSON JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

AUXILIADORA AMANCIO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

JOAO MARQUES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nada consta (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002623-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

na capa do caderno processual para que não seja mais remetido a este 

gabinete. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008885-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA BARTH SPALATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO TAKARASHI SARMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY KEIKO ISHIDA SARMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008885-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil desta 

Comarca para que cumpra o mandado de averbação de ID: 15752471, nos 

termos da sentença de ID: 15752471. 3. Sem condenação em custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que 

incabíveis à espécie. 4. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURA MORON ALCAIN DE TEIXEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON TEIXEIRA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000673-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe quanto à existência 

de outros herdeiros necessários do de cujus, utilizando-se, para tanto, de 

declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. Empós, 

venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008955-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEUNICE MARIA EDIS (REQUERENTE)

OZIEL NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI MARIA EDSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008955-84.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007550-13.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CELI DIVINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON BALTAZAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007550-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, CELI DIVINA DE OLIVEIRA, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008605-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FATIMA DE JESUS REIS (REQUERENTE)

MARIA XAVIER (REQUERENTE)

SILVANA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

ALMERINDA XAVIER CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO POLICARPO DA SILVA (REQUERIDO)

DURVALINA MARIA XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008605-96.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Silvana 

Xavier da Silva, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada 

aos autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009195-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAILDO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA GONCALVES ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CRISLAINE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELIANE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009195-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 4. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009196-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVAINCE LAMBERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESSIONE LAMBERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009196-58.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004617-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DIMYTTRIA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004617-67.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14712688, pelo que designo o dia 06.12.2018, às 13h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003321-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO (ADVOGADO(A))

FABIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELY CRISTINA PRESTES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003321-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que as partes formularam um 

acordo (ID: 13910603), no qual avençaram sobre a partilha de um bem 

imóvel, porém, não carrearam aos autos matrícula atualizada em nome das 

partes. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do 

imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob 

pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha, uma vez que o 

documento de ID: 14736338 não presta aos fins colimados. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007683-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA (ADVOGADO(A))

JOANES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007683-89.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL aforada por A.M.P.N. e J.A.S. (qualificados 

na peça vestibular), onde expõem os autores, em síntese, que são 

casados em regime de comunhão parcial de bens desde 06.08.2008, que 

têm um filho menor e dois bens a partilhar. 2. A inicial foi instruída com 

todos os documentos necessários à propositura da ação, onde os autores 

avençaram acerca da guarda compartilhada, alimentos e a decretação do 

divórcio, com a consequente a partilha dos bens adquiridos pelo casal, 

sendo que o representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação dos pedidos. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, sendo que pela análise dos autos se verifica 

que há prova da existência do matrimônio (ID: 10141217), bem como que 

foram atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado. 5. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 226, §6º, da Constituição da República, com a nova redação que 

lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há 

senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 6. Estando os 

requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em consonância com 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código 

Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por A.M.P.N. e J.A.S. 

(qualificados nos autos), bem como a guarda e partilha dos bens nos 

moldes acordados. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 11. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 12. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007766-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY SALVINO BRITO (REQUERENTE)

JOHNNY SALVINO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007766-08.2017.811.0003 Vistos etc. 1. GABRIELY 

SALVINO BRITO e JOHNNY SALVINO BRITO (qualificados nos autos) 

postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento do valor que consta em nome da de cujus, Claudia de Brito 

Silva, genitora dos requentes, junto à Caixa Econômica Federal. 2. A inicial 

foi instruída com os documentos necessários para propositura da ação. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, os requerentes são filhos da falecida, conforme documentos 

acostados ao caderno processual, bem como que não há outros 

herdeiros, o que evidencia sua legitimidade para postular o presente 

alvará judicial. 5. Quanto à possibilidade da concessão do pretendido 

alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO 

DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA 

CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA 

AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO 

TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE 

PAGAMENTO AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS 

ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade 

necessária à concretização dos princípios da dignidade e da fraternidade 

constitucional, os ditames da Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente 

familiar o levantamento de valores que, sem dúvida, representam verba de 

caráter alimentar. Em que pese a existência de bens móveis a partilhar, 

entende-se que a verba reclamada reveste-se de natureza alimentar e, 

como tal, merece tratamento privilegiado, uma vez que se destina à 

manutenção da família e sustento do lar, tarefa exercida pelo pai e 

companheiro até o seu passamento. Ressalte-se, em tempo, versar tal 

quantia acerca da atividade agrícola realizada em conjunto pelos 

integrantes da mesma família, sendo comum, especialmente no interior do 

país, casos em que laboram informalmente os filhos maiores e menores na 

lavoura, em prol de todo o agrupamento familiar, evidenciando a 

dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 20130305261 SC 

2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – grifamos) 6. Assim, 

diante da documentação coligida aos autos, bem como atendidos os 

requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece guarida. 7. Pelo 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido 

veiculado na exordial, para determinar que se expeça alvará judicial em 

favor dos requerentes (qualificados nos autos), autorizando-os a 

proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário existente junto à 

Caixa Econômica em favor de sua genitora, Claudia de Brito Silva, falecida. 

8. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 9. Sem condenação em custas processuais, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 11. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1003744-38.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alessandra Senhora dos Santos move contra Janete 

dos Santos, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de JANETE DOS SANTOS 

(qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curador da parte interditada a parte requerente, Sra. 

ALESSANDRA SENHORA DOS SANTOS. 14. Em atenção ao disposto no 

art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, 

inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 
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intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.". Eu, J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007367-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR(A))

A. M. G. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. M. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para apresentar cópia 

legível dos documentos anexos a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007572-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. P. (REQUERENTE)

E. P. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. X. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007572-71.2018.8.11.0003 Vistos etc., Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. A teor 

dos comprovantes de rendimento da demandante P. R. P. acostados aos 

autos (ID 15207375), DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. 

Doravante, considerando a natureza constitucional do princípio da 

segurança jurídica, pelo qual só admitir-se-á tutela de urgência caso haja 

risco de frustrar-se a garantia da maior efetividade da jurisdição, aliado a 

prevalência dos interesses da menor em detrimento da pretensão dos 

genitores, entendo necessário, antes da análise do pedido formulado pela 

Requerente, a realização de estudo social na residência das partes, a fim 

de coligir maiores elementos para melhor elucidação dos fatos, sobretudo 

diante do aparente exercício da guarda da menor na modalidade 

compartilhada, necessitando de esclarecimentos para fins de exame pelo 

juízo. Nesse sentido, pertinentes são os ensinamentos do renomado 

Professor YUSSEF SAID CAHALI: ".... o princípio a ser observado, na 

guarda de filho menor, estando o casal separado de fato, é da prevalência 

do interesse do menor; havendo conflito entre os genitores, o juiz decidirá 

tendo em vista as circunstâncias de cada caso e sempre no interesse 

daquele, que preponderará em qualquer hipótese; daí o largo arbítrio de 

que dispõem os tribunais para estabelecer o que julgar mais acertado em 

proveito dos menores" (Divórcio e Separação, RT, 10ª ed., p. 490). Via de 

consequência, postergo a análise do pleito de fixação de verba alimentar 

em favor da menor para quando do exame da tutela de urgência do pedido 

de guarda da menor, porquanto necessária a verificação da legitimidade 

da mãe em representar a filha. Dessa maneira, determino a realização de 

Estudo Social na residência das partes, sem prévio aviso, aferindo as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação 

e educação da menor, devendo o laudo circunstanciado ser juntado aos 

autos no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação para a data de 29 de novembro de 2018, às 15h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a 

contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). Após, intime-se 

a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação. Outrossim, adote o Sr. Gestor as providências necessárias 

ao fiel cumprimento da presente decisão, mormente no que concerne a 

realização do Estudo Social nos limites determinados. Com a juntada do 

Estudo Social, colha-se parecer ministerial e após, voltem-me conclusos 

para análise do pedido de tutela provisória formulado. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 10 de setembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005534-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. M. (REQUERENTE)

A. V. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005534-86.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

a sua emenda. Proceda-se à retificação do endereço do demandado junto 

ao sistema. 2. No que concerne ao pedido de deferimento liminar da 

guarda do menor R. F. R. da S. N. em favor da requerente P. R. de M., 

considerando a detenção da guarda fática da criança pela irmã, conforme 

ressai da exordial, defiro a guarda provisória em favor da autora. A 

propósito: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. 

ALTERAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. Estando a 

guarda fática da filha de 04 anos com a mãe, e sendo ambos os genitores 

capazes de exercera a guarda da menina, não há razão para alterar a 

guarda provisória conferida à mãe-agravada. NEGADO SEGUIMENTO. EM 

MONOCRÁTICA' (Agravo de Instrumento Nº 70032447823, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

28/09/2009). Lavre-se o competente termo, com as cautelas legais. 3. Sem 

prejuízo, elabore-se Estudo Psicossocial perante o núcleo familiar em que 

a criança encontra-se atualmente inserida, bem como junto aos vizinhos, 

instituição de ensino entre outros, acaso seja necessário, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestando-se as partes, em 05 (cinco) dias sucessivos. 

4. Designo audiência de conciliação para a data de 04 de dezembro de 

2018, às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. 

Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, 

acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte 

demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). 6. Requisite-se o recambiamento do demandado, 

para fins de comparecimento na audiência aprazada, atualmente 

segregado na Penitenciária da Mata Grande, nesta comarca, consoante 

informação disposta na exordial. Acaso não seja ofertada contestação 

por parte do requerido, desde já nomeio Curador Especial na forma do 

artigo 72, II, CPC, Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS), abrindo-se-lhe vista pelo 

prazo legal. Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação. 7. Intimem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 28 de 

setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000169-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. A. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000169-51.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Interdição 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por A. A. em face 

de A. J. A., devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata a parte 

autora que é filho do requerido é este é portador de CID G20 (doença de 

Parkinson), CID G30 (doença de Alzheimer de início precoce) e CID I69 

(sequelas de hemorragia subaracnoídea), em situação que a impossibilita 

de exercer suas atividades habituais de simples e média complexidade, 

privando-a ainda de tomar decisões por vontade própria, estando sempre 
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dependente de terceiros. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Pela decisão lançada no ID 11926901, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando curador ao interditando, ao Sr. Albertino Alves. Estudos 

psicológico e social aportados aos ID’s 12313955 e 12372931. Doravante, 

em sede de audiência de entrevista in loco realizada por este juízo (ID 

12538370), constatou-se a impossibilidade do mesmo expressar-se 

verbalmente ou por gestos, consignando-se a dispensa da perícia médica, 

sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação por 

negativa geral (ID 13171002). Sobreveio réplica no ID 14797818, 

reiterando os termos da exordial. Derradeiramente, o Parquet 

manifestou-se pelo acolhimento do pedido inicial (ID 14973515). É a 

síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). Por seu turno, 

Maurício Requião destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que os documentos carreados aos autos revelam que o 

interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o que justifica, 

portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e 

negocial. Com efeito, além do documento médico que acompanha a 

exordial, o estudo social realizado com evidencia que o interditando possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil, o que se presume, também, da impossibilidade de 

comunicação em sede de audiência de entrevista. Isso não implicará, por 

outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter A. J. A. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por Albertino Alves a quem competirá prestar contas 

anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome do interditando. A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão 

Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em 

julgado, expeça-se o competente mandado de registro da sentença de 

interdição para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e 

averbada a sentença junto à certidão de nascimento/casamento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007820-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007820-71.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por 

ROVENY PAZZE em desfavor de EDEMAR PAZZE, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relata o autor que o interditando é seu esposo, 

sendo que o mesmo encontra-se impossibilitado para o exercício de 

qualquer atividade de seu cotidiano, em razão de ser acometido de 

esclerose múltipla em decorrência de uma AVC, mostrando-se incapaz de 

praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Pela decisão inaugural, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao interditando na pessoa da autora. Em sede de audiência de 

entrevista designada por este juízo, procedeu-se à tentativa de oitiva do 

interditando, bem como nomeou-se curador especial ao mesmo, caso não 

fosse ofertada defesa e, ainda, operou-se a dispensa da produção da 

prova pericial. O curador especial apresentou contestação por negativa 

geral. Sobreveio a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do juízo. Em parecer, a representante do Ministério Público 

opinou pelo acolhimento do pedido inicial. É a síntese. Decido. O 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 
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dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos, aliada a entrevista realizada no curso da 

ação, revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios 

atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos 

termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de 

natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico 

que acompanha a exordial, o estudo social e a entrevista realizada com o 

interditando evidencia que este possui restrições para atividades da vida 

diária e está inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, 

também, da manifestação do Ministério Público Federal encartada 

derradeiramente, postulando pela interdição do requerido na seara 

previdenciária. A situação de seu quadro de saúde também foi constatada 

por ocasião da audiência de entrevista, oportunidade em que o mesmo 

sequer conseguiu expressar-se. Isso não implicará, por outro lado, 

declaração de incapacidade civil, não só porque não mais remanescem 

tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade 

relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há 

nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com 

fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter EDEMAR PAZZE. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por ROVENY PAZZE, a quem competirá prestar contas 

anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome do interditando. A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 

vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à certidão de nascimento da requerida. Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 11 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000357-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (RÉU)

L. S. D. L. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000357-44.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por César A. Ferreira dos Santos, representado pela 

genitora em face de Luis Fernando dos Santos, ambos bem qualificados. 

Recebida a exordial, designou-se audiência de conciliação que restou 

exitosa, tendo os genitores Luis Fernando e Mariany pactuado acerca da 

fixação da guarda do menor César com a mãe, regulamentando-se o 

direito de convivência paterna na modalidade de visitação na forma 

disposta no termo de audiência. Com relação à verba alimentar pactuou-se 

a responsabilidade do genitor em arcar com o quantum mensal equivalente 

a 52,41 % do salário mínimo nacional, bem como com o custeio de metade 

das despesas extraordinárias concernentes à saúde do menino. O 

Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (evento n. 15012687). 

É o relatório. Decido. Pois bem. O acordo levado a efeito perante a 

senhora conciliadora judicial está encartado aos autos, constando-se o 

teor de suas avenças. Levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses do menor, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse das crianças, consoante se infere pelo disposto 

no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. No mais, expeça-se termo de guarda, a ser subscrito pela 

genitora no prazo de até quinze dias. Sem custas e honorários face à 

gratuidade da Justiça, restando deferido r. benefício ao requerido ante ao 

pleito manejado derradeiramente. Transitada em julgado, arquive-se com 

as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. e 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010368-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. Q. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. M. B. (ADVOGADO(A))

M. A. D. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010368-69.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, movida por V. H. F. Q. de A., devidamente representado por 

R. F. de Q. em face de M. A. D. de A., todos bem qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Após a manifestação do 

executado, a parte exequente pugnou pela extinção do feito ante ao 

pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas, tendo o 

Ministério Público opinado pela extinção do processo. É o relatório. Decido. 

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas estilares. Ciência ao Ministério Público. P.I. 

Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007008-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (ADVOGADO(A))

M. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007008-92.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratando-se de pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 325 de 421



fixação de alimentos e regulamentação de guarda, a legitimidade ativa para 

cada pedido é diversa. Destarte, na ação de alimentos o polo ativo deve 

ser integrado pela criança representada por sua genitora, provável 

detentora da guarda fática e, com relação ao pleito de guarda, a legitimada 

ativa é da mãe que pretende obter a regulamentação da guarda do filho em 

seu favor. Doravante, tendo em vista a natureza do interesse em baila e, 

prezando pela celeridade do feito, inclua-se no polo ativo da demanda a 

Sra. M. F. de S. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 

189, inciso II, do CPC. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. 

Comprovada documentalmente a filiação entre a requerente e o requerido 

fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, alimentos provisórios, à 

escassez de prova quanto aos reais ganhos do demandado, em 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem depositados em 

conta bancária informada na exordial, até o dia 10 (dez) de cada mês. 5. 

Desde já, determino seja oficiado ao órgão empregador do requerido, 

consoante dados fornecidos pela autora na petição inicial, para fornecer 

ao Juízo cópia dos três últimos comprovantes de rendimento do 

demandado, bem como para promover imediatamente os descontos da 

verba alimentar ora arbitrada mediante depósito na conta bancária de 

titularidade da representante legal da alimentada. 6. Designo audiência de 

conciliação para a data de 28 de novembro de 2018 às 16h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 7. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada e a pagar os alimentos 

provisórios, acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a ausência do autor em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. 8. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o demandado contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias. 9. Sem prejuízo, intime-se a requerente para regularizar a 

representação processual da genitora, nos moldes do quanto disposto no 

item ‘1’, mediante a apresentação de procuração outorgada por si, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004699-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

SOARES BRITO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004729-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004264-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLEN PERES DE SOUZA (AUTOR(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1004264-95.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

liquidação e cumprimento de sentença promovida por MICHELLEN PERES 

DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual busca apurar 

eventual percentual devido em razão da defasagem remuneratória 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV. Nomeou-se perito 

para apurar o suposto percentual devido (Id. 12480938). O Estado de Mato 

Grosso afirmou que a requerente manteve vínculo funcional 

exclusivamente temporário, não fazendo jus a qualquer incorporação ou 

diferença a título de URV, pois a autora não está vinculada a uma carreira 

e não há base de cálculo para as diferenças salariais pretendidas (Id. 

12669476). A parte autora apresentou novo pedido inicial de liquidação (Id. 

15771771). É o relatório. Decido. O foi julgado extinto ante o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da autora, nos termos do 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 3321764). Em sede de 

apelação, a sentença foi reformada para afastar a prescrição, rejeitar a 

ilegitimidade ativa e julgar procedente, em parte, o pedido, formulado na 

ação de base, a fim de: “1) condenar o Requerido ao pagamento das 

diferenças salariais, decorrentes da conversão do cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual 

devem ser apurados na liquidação da sentença (...)” (Id. 11034303). Na 

hipótese dos autos, entendo necessário ressaltar algumas considerações 

sobre o instituto da coisa julgada, razão pela qual transcrevo os seguintes 

artigos do Código de Processo Civil: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada 

material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito 

não mais sujeita a recurso. Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os 

motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como 

fundamento da sentença. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as 

questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de 

relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de 

fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi 

estatuído na sentença;”. Embora o título executivo judicial tenha 

determinado a realização de liquidação por arbitramento para apurar 

eventual percentual devido em razão da defasagem remuneratória 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, entendo, com base 

na interpretação sistemática dos artigos supracitados, ser possível a 

relativização da coisa julgada, em razão do fato levantado pelo requerido 

de que a autora possui apenas vínculo temporário com a Administração 

Pública, sendo lícito ao réu arguir tal tese em sede de cumprimento de 

sentença. Em casos semelhantes, os Tribunais têm se posicionado no 

sentido da relativização da coisa julgada. Vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. URV. SUPERVENIÊNCIA DE LEI DELEGADA 

ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Embargos à 

Execução que debatem os efeitos da superveniência de Lei Delegada 

sobre a pretensão deferida em sentença à recomposição de perdas 

decorrentes da conversão da URV. A sentença de procedência foi 

mantida pelo Tribunal a quo. 2. A instância de origem, a despeito da 

oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre os 

arts. 2º e 6º da LICC e o art. 368 do CC, e no Recurso Especial não se 

aponta violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Não 

ofende a coisa julgada a limitação do pagamento das diferenças 

remuneratórias à publicação de lei que promova a reestruturação de 

cargos e salários do servidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal local não 

negou o direito dos militares à observância dos critérios de conversão, 

previstos na Lei Federal 8.880/1994, mas declarou que a Lei Delegada 

Estadual 43/2000 garantiu o pagamento de ganhos superiores às perdas 

apuradas, após a reestruturação na carreira, considerando-a ainda o 

termo inicial de contagem da prescrição, tendo declarado prescritas as 

parcelas não reclamadas dentro do quinquídio legal. Incidência das 

Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Recurso Especial não conhecido” (REsp 

1322669/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 
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EXECUÇÃO. JUÍZES CLASSISTAS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA ADI 1.797/PE. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836/RN. INAPLICABILIDADE. 

AFRONTA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, seguindo a 

determinação esposada no julgamento da ADI n. 1.797/PE, é pacífica 

quanto a ser devida a diferença do índice de 11,98% aos magistrados 

federais, juízes classistas e promotores somente até janeiro de 1995, 

quando editados os Decretos Legislativos 6 e 7, não incidindo os efeitos 

da ADI 2.323-MC/DF. 2. O Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, julgado 

na Suprema Corte sob o rito da repercussão geral, não possui o alcance 

alegado pelos ora agravantes, sendo inaplicável ao caso dos autos. 3. 

Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal, no precedente citado, 

examinou a tese da URV em relação a servidora pública dos quadros 

funcionais do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, 

enquanto neste feito, diferentemente, discute-se sobre a incidência do 

índice de 11,98% a juízes classistas. Precedente: AgRg REsp n. 

1.151.522/RS - Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 

26/05/2014). 4. E segundo, pois a citação no voto do Excelentíssimo 

Ministro Luiz Fux, relator do referido RE n. 561.836/RN à lei que fixou o 

subsídio como forma de retribuição pecuniária para o Ministério Público da 

União e para a Magistratura da União foi meramente ilustrativa, como 

reforço de argumentação, até porque, conforme mencionado, não era 

objeto do referido processo a fixação de tese em relação à limitação do 

índice de 11,98% para os juízes classistas. 5. Não procede a alegada 

afronta à coisa julgada com a fixação de limite temporal para o pagamento 

do mencionado índice, pois é lícito à União, com fulcro no artigo 741, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, pugnar, em embargos à 

execução, pela limitação temporal do direito às diferenças decorrentes da 

URV, se o julgado exequendo não cuidou do tema, matéria não incluída 

nos limites objetivos da coisa julgada. Precedentes. 6. Agravo regimental 

ao qual se nega provimento” (AgRg no REsp 1123928/RS, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 30/04/2015). 

E para corroborar a possibilidade de arguição de tal matéria em sede de 

impugnação ao cumprimento de sentença, transcrevo o seguinte artigo do 

Código de Processo Civil: “Art. 535. A Fazenda Pública será 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, podendo arguir: (...) III – inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação”. No caso em tela, por ser a autora 

servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração 

Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças 

salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade 

Real de Valor, pois houve o pagamento da contraprestação fixada. A 

jurisprudência do Tribunal do nosso Estado já se posicionou no sentido de 

que, na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal é específico, 

estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele 

determinado cargo, não tendo os servidores nesta situação direito a 

qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a 

Administração vínculo funcional exclusivamente temporário. Vejamos os 

seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONDENAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA 

RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. O contratado por tempo 

determinado não faz jus ao recebimento das diferenças salarias 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV” (Apelação / Remessa 

Necessária 145428/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/12/2016, Publicado 

no DJE 23/01/2017). “APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – SERVIDORES CONTRATADOS NÃO FAZEM JUS À 

REPOSIÇÃO SALARIAL APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Aos servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. (...) Os 

servidores com vínculo exclusivamente temporário não fazem jus ao 

direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de 

Valor – URV” (Apelação / Remessa Necessária 44993/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, 

Publicado no DJE 06/12/2016). “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — 

AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIRO REAL 

PARA URV — CONDENAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONTRATO POR 

TEMPO DETERMINADO. O contratado por tempo determinado não faz jus 

ao recebimento de supostas diferenças salariais relativas à conversão de 

cruzeiros reais para URV. Sentença retificada. Recurso prejudicado” 

(Apelação/Reexame Necessário 62931/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no 

DJE 11/11/2015). Assim, em razão do vínculo temporário, não há que se 

falar no direito ao recebimento de parcelas atinentes a eventual perda, 

tampouco à implantação de eventual percentual devido, sob pena de 

configurar o enriquecimento ilícito da servidora em prejuízo da 

Administração. Além do mais, concordar com a presente pretensão 

executória afrontaria o Princípio da Isonomia, uma vez que inúmeros 

servidores contratados por tempo determinado tiveram seu pleito de 

incorporação e pagamento das diferenças decorrentes da conversão do 

cruzeiro em URV indeferido, uma vez que os servidores com vínculo 

exclusivamente temporário não fazem jus ao direito à reposição salarial 

decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV. Dessa forma, 

seria totalmente incongruente acolher o pedido para um e indeferir para 

outro. Com estas considerações, acolho a impugnação ao cumprimento e 

liquidação de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da 

exequente, já que esta possui vínculo exclusivamente temporário com a 

Administração Pública. Condeno a Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º, I, 4º, III, do Código de Processo Civil. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil), haja vista que o benefício da assistência judiciária gratuita 

concedido na ação de conhecimento se estende ao cumprimento de 

sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO 

SE ESTENDE PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXCETO 

NO CASO DE TER OCORRIDO A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO. 

PRECEDENTES. O benefício da assistência judiciária gratuita concedida na 

fase de conhecimento se estende para a fase de cumprimento de 

sentença, mormente considerando que, no caso concreto, não houve 

revogação expressa ao benefício. (...)” (Apelação Cível Nº 70076697861, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 28/03/2018). Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 11de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005205-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

ANILDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N° 1005205-74.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por ANILDETE FERREIRA DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Pela decisão de Id. 14099372 foi deferida 

a gratuidade da justiça à parte autora e determinada a citação do 

requerido. A autora requereu a desistência da ação, com a extinção do 

feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil (Id. 15298557). O Município de Rondonópolis 

manifestou anuência quanto ao pedido de desistência da ação (Id. 

15299469). É relatório. Decido. A autora formulou pedido de desistência da 

ação. Na hipótese dos autos, o requerido foi citado via sistema, porém não 

chegou a apresentar contestação, o que torna desnecessário o seu 

consentimento quanto ao pedido de desistência, nos termos § 4º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil. In verbis: “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”. Não obstante, o requerido 
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concordou expressamente com o pedido de desistência da autora, 

conforme se vê no Id. 15299469. Com essas considerações, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora no pagamento 

das custas processuais. Entretanto, declaro suspensa a obrigação 

enquanto persistir o estado de pobreza da requerente. Se dentro de 05 

anos, a autora não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil). Incabível a 

condenação em honorários, tendo em vista que sequer houve a 

apresentação de contestação. Transitada em julgada a sentença, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, quinta-feira, 11 de outubro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008432-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA CASTELO BRANCO DE SOUZA DA COSTA (AUTOR(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1008432-72.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a autora para 

comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a sua alegada insuficiência de 

recursos para o pagamento das custas processuais (art. 99, § 2º do 

CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 11 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003177-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (REQUERENTE)

SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO MACHADO MIRANDA (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

GILSON CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003177-70.2017.8.11.0003 VISTO. GILSON CIPRIANO DA 

SILVA, EDILSON DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS 

ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA, e SERGIO 

TADEU GENEROSO DA SILVA opõem embargos de declaração quanto à 

decisão de saneamento e organização do processo, onde foi fixado como 

valor da causa a importância de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e 

oito mil reais), e estabelecido que os honorários periciais serão rateados 

entre a parte autora e o Município de Rondonópolis, já que a perícia foi 

requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do CPC. Segundo 

os embargantes, “NÃO é sob o valor do vencimento total dos Embargantes 

(R$ 9.000,00), QUE SERVE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Mas pelo “VENCIMENTO INICIAL DA 

CARREIRA DO PROFISSIONAL”. “Portanto, o valor da causa segundo 

critérios estabelecidos pela decisão embargada é de R$ 352.440,00 

(trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais).” Dizem, 

ainda, que “A luz da IMPUGNAÇÃO EXPLICITA DO LAUDO PERICIAL e do 

pedido de produção de prova neste sentido, o ônus de arcar com o custo 

da produção da prova pericial é do Empregador/Embargado, e não dos 

Empregados/Embargantes”. Conheço do recurso, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, sequer os 

embargantes indicaram qual seria a obscuridade, contradição ou omissão 

existente na decisão de saneamento do processo, nos termos do artigo 

1.022 do CPC. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos 

expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Com essas considerações, nego provimento aos embargos 

de declaração apresentados por GILSON CIPRIANO DA SILVA, EDILSON 

DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO 

PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA, e SERGIO TADEU 

GENEROSO DA SILVA. De outra parte, determino, pela última vez, que os 

autores promovam o recolhimento da custas correspondentes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Providencie-se a alteração do valor da 

causa na página da identificação do processo. Os autores deverão, ainda, 

depositarem em juízo a metade do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cientes de que o ônus da prova lhes compete e que 

se não for depositado os honorários, o processo prosseguirá sem a 

produção da prova pericial. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 12 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CANDIDO COSTA (EMBARGANTE)

ALEXANDRE LIMA ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1001783-91.2018.8.11.0003 VISTO. AUREO CÂNDIDO 

COSTA ajuizou embargos à execução fiscal promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, ausência 

de fundamentação jurídica da multa administrativa aplicada pela SEMA, no 

valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pelo suposto 

descumprimento da notificação nº 105636 de 04/09/2006, especificamente 

no que tange a ausência de licença ambiental para implantação de 

empreendimento Village do Cerrado Residence. Relatou que solicitou junto 

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o prévio licenciamento do 

referido empreendimento residencial, com todo o projeto técnico e 

seguindo à risca todas as exigências burocráticas do órgão ambiental (PA 

nº 34240/2005). O mesmo órgão ambiental inspecionou e notificou o 

embargante ao cumprimento de obrigações especificas (apresentação de 

documentos e informações), conforme se observa da notificação 105636, 

de 04/09/2006. Em 28/03/2007, a SEMA lavrou o auto de inspeção nº 

109854 concluindo pelo descumprimento da notificação nº 105636 

(24/09/2006), o que resultou no auto de infração nº 105593 de 28/03/2007 

com multa, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

Asseverou que todas as obrigações, providencias, documentos e 

exigências mencionadas na notificação nº 105636, já haviam sido 

inteiramente cumpridas pelo embargante, e antes mesmo da inspeção do 

órgão ambiental, o que foi constatado no parecer técnico nº 

8999/CIE/SUIMIS/2007, elaborado pela Superintendência de Infraestrutura, 

Mineração, Industria e Serviços (SUIMIS), extraído dos autos do processo 

administrativo de licenciamento nº 34240/2005. Afirmou que o 

procedimento administrativo de licenciamento tramitou desde 2005 perante 

o órgão ambiental e a licença de instalação foi expedida somente em 

26/09/2007, em razão de muitos entraves burocráticos do próprio órgão, 

sendo que a regularidade do projeto foi confirmada com a concessão de 

todos os licenciamentos respectivos sem ressalvas ou condições. Ao 

final, requereu que seja declarado a falta de substrato fático jurídico para 

a notificação e o auto de infração que fundamentam a CDA, anulando-a, e, 

a t o  c o n t í n u o ,  e x t i n g u i n d o  a  e x e c u ç ã o  f i s c a l  n º 

1003944-11.2017.8.11.0003, impondo à embargada os consectários da 

sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, 

do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública Estadual impugnou os 

embargos alegando serem intempestivos, considerando que o 

embargando foi intimado da penhora em 06/12//2017 e apresentou os 

embargos em 15/03/2018, após o prazo de 30 dias. No mérito, aduziu que 

a SEMA realizou vistoria in loco no dia 04/09/2006, uma vez que foram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 328 de 421



feitas alterações na planta apresentada no projeto original do loteamento, 

resultando na emissão da notificação nº 105636. No dia 28/03/2007 foi 

realizada vistoria in loco sendo constatando que as pendências elencadas 

na notificação n. 105636 não haviam sido cumpridas, e, ainda, que o 

embargante já estava realizando a implantação do empreendimento sem 

possuir a licença de instalação, sendo lavrado o auto de infração n. 

105593, o auto de inspeção n. 111579 e a notificação n. 107227. Afirmou 

que a licença só foi emitida em 26/09/2007, ou seja, seis meses e dois dias 

após a lavratura do auto de infração n. 105593. Ao final, requereu que 

sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos pelo embargante (fls. 

725/731 do PDF). O embargante manifestou sobre a impugnação (fls. 751 

e 745 do PDF). É o relatório. Decido. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. 

Ao contrário do que alega a Fazenda Pública, os embargos à execução 

são tempestivos, conforme certificado pela Gestora às fls. 790 da 

execução fiscal. Isso porque o executado foi intimado da penhora, via AR, 

na data de 07/12/2017 (Id. 12175827 – fls. 799 do PDF – execução fiscal) 

e teria até o dia 26/02/2018 para interpor os embargos, deduzidos os dias 

de feriados e o período em que os prazos permaneceram suspensos 

(20/12/2017 a 20/01/2018). Observa-se que o executado interpôs os 

embargos em 26/02/2018, ou seja, no último dia do prazo. Mas, por 

equívoco, protocolou os embargos nos autos da execução fiscal nº 

1003944-11.2017.811.0003 (id. 11934559 – fls. 56/61 do PDF), sendo 

determinada a distribuição da referida peça e seus documentos, por 

dependência da execução (despacho de fls. 791/793 do PDF). Nesse 

contexto, considerando a data em que foram protocolados (26/02/2018), 

os embargos são tempestivos. MÉRITO. Inicialmente, cumpre destacar que 

a autuação efetivada pela fiscalização da SEMA, em 28/03/2007, decorreu 

do descumprimento da notificação nº 105636 de 04/09/2006 e em razão 

de o embargante iniciar a instalação do empreendimento sem a licença de 

instalação, resultando em uma multa, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais, com fundamento nos artigos 60 e 70 da Lei nº 9.605/1998 

c/c artigo 44 do Decreto Federal nº 3.179/1999 (Auto de Infração nº 

105593 - fls. 75 do PDF). Quanto a notificação nº 105636, de 04/09/2006, 

as solicitações realizadas pela SEMA consistiam em: a) apresentar nova 

planta de configuração, especificando áreas verdes, áreas de ruas, lotes, 

uso comum ou públicas, área do lago; b) especificar a finalidade do lago: 

aspectos paisagísticos ou criatório de peixes; c) apresentar projeto 

completo do lago escavado na área central do loteamento, com memorial 

descritivo, memorial de cálculos, engenharia da obra prevendo 

dispositivos de segurança para o caso de aumento do nível da água 

(enxurradas), dispositivo para esgotamento do lago, com previsão de 

filtragem de impurezas residuais da água, especificando qual será o corpo 

receptor; d) informar qual é a fonte de abastecimento do lago e se o 

sistema de drenagem do loteamento será conectado ao lago. Caso 

afirmativo, especificar e apresentar, inclusive com plantas, como será 

feito; e) descrever taludes e bordas do lago, quanto a inclinação, 

revestimento; e f) apresentar o ART do eng. responsável pela elaboração 

do projeto do lago (fls. 76 do PDF). Conforme se observa dos documentos 

de fls. 290/413 do PDF, parte dessas solicitações já haviam sido atendidas 

pelo autuado por ocasião do requerimento da Licença Prévia, emitida em 

27/09/2005 (fls. 41 do PDF). O que foi confirmado pelo Parecer Técnico nº 

8999/2007, da SUIMIS, Superintendência do próprio órgão ambiental, no 

qual constou que: (...) Conforme análise ao protocolo nº 34240/2005 

podemos verificar que o empreendedor já havia apresentado parte dos 

documentos solicitados pelo Auto de Inspeção/Notificação nº 105636 de 

04/09/2006 os documentos foram protocolizados sob nº 110062/2005 de 

06/12/2005 (UR Rondonópolis 28/11/2005) de forma que foram atendidas 

as principais solicitações do Auto de Inspeção/Notificação nº 105636 de 

04/09/2006 antes de sua lavratura, As demais solicitações foram 

atendidas com o Protocolo Nº 137168/007 de forma que complementam 

ainda mais às solicitações do Auto de Inspeção nº 105636 de 04/09/2006 

nota-se, porém que ainda não foi informado como será feita o tratamento 

de água do lago nem como será mantido sua sanidade, bem como se 

ocorrerá troca periódica dessa água e onde será o corpo receptor de 

eventuais trocas (fls. 18/19 do PDF). Verifica-se, ainda, que, em 

29/03/2007, o embargante protocolou na SEMA as complementações 

solicitadas para a concessão da Licença de Instalação, onde constou, 

minuciosamente, todos os esclarecimentos solicitados na notificação nº 

105636 (fls. 593/671 do PDF). Diante dos fatos e documentos acima 

mencionados, pode-se ver com clareza que o embargante atendeu as 

solicitações da notificação nº 105636 e demonstrou a regularidade do 

projeto apresentado, tanto que obteve a Licença de Instalação em 

26/09/2007 (fls. 177 do PDF), mais de um depois de protocolado o pedido 

administrativo (17/04/2006 –fls. 113 do PDF). Apesar de a Licença de 

Instalação ter sido emitida somente 6 (seis) meses após lavrado o auto de 

infração nº 105593 (28/03/2007), é importante observar que a licença foi 

obtida com base no documentos existentes no processo de licenciamento 

previamente protocolado pelo empreendedor e validados pelo parecer 

técnico n 8999/CIE/SUIMIS/2007, conforme constou na Licença de 

Instalação (fls. 177 do PDF). Tais fatos evidenciam não só a morosidade 

excessiva da SEMA na análise dos processos ambientais, como também a 

atuação contraditória entre as suas superintendências. Importante 

ressaltar que em todas as vistorias realizadas pelos fiscais foram 

registrados o início de implantação de algumas infraestruturas, como 

asfalto, meio fio, plantação de mudas, drenagem de água pluvial etc.. (fls. 

26 e 78) sendo que em nenhum momento a SEMA obstou o trâmite do 

processo administrativo a licença, o que respalda a boa fé do 

empreendedor. De outro norte, deve-se considerar que, apesar de o 

administrado ter iniciado a implantação do empreendimento antes da 

autorização do órgão ambiental, o fato é que esta foi concedida 

administrativamente, não ocorrendo qualquer prejuízo ambiental, de modo 

que se mostra desarrazoada a multa aplicada. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AUTUAÇÃO FISCAL REALIZADA APÓS 

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS – 

MULTA APLICADA POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO – DEMORA 

ESTATAL NA ANÁLISE DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE 

ATIVIDADE TURÍSTICA – CONCESSÃO DAS LICENÇAS 

EXTEMPORANEAMENTE – SUSPENSÃO DEVIDA – AUTUAÇÃO 

PREJUDICADA – PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA NO ESTADO – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC/1973 EVIDENCIADOS – RECURSO 

PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. (...). 2 – Estando evidenciado que as 

licenças ambientais obrigatórias para funcionamento de atividade turística 

foram requeridas ao Órgão Ambiental antes de os fiscais da SEMA 

procederem a autuação questionada, com amparo no princípio da 

confiança legítima, derivado da segurança jurídica, confere a plausibilidade 

do direito invocado no tocante à pretensa suspensão da exigibilidade da 

multa. (TJMT - AI 17680/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).” “APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE 

INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS – POSTO DE GASOLINA 

– AUSÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – DEMORA NA APRECIÇÃO 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE PARA CONCEDER A LICENÇA AMBIENTAL – 

INÉRCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – 

ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A 

DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO EMBARGO – CONCESSÃO DA 

LICENÇA DE OPERAÇÃO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constatada 

irregularidade ambiental, cabe a Administração o exercício do poder de 

polícia, ao lavar auto de infração, ou mesmo o termo de embargo/interdição 

para evitar danos maiores ao meio ambiente. Porém, a ausência de licença 

de operação em decorrência da demora da Administração, ou seja, 

acarretada pela ilegalidade, face à demora injustificada, por parte dos 

órgãos competentes, na expedição da aludida licença, tendo em vista que 

o pedido foi realizado e durante anos aguardando apreciação, configura 

direito líquido e certo a impetrante, devendo ser observado o princípio da 

razoável duração do processo, previsto constitucionalmente. Concedida a 

licença de operação durante o trâmite do processo judicial, pressupõe a 

regularidade da atividade desenvolvida pela impetrante, a justificar ainda 

mais, o reconhecimento de que houve a violação a seu direito líquido e 

certo (Apelação / Remessa Necessária 18673/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014).” Dessa forma, entendo que o 

fato de as obras terem iniciado antes da licença de instalação, por si só, 

não permite a cobrança da multa, se o pedido administrativo há muito já 

havia sido formalizado e demonstrado, ainda, a regularidade do projeto, 

com a posterior emissão das licenças no decorrer do procedimento 

administrativo. Por outro lado, a Fazenda Pública também não pode ser 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque, apesar de 

o embargante ter demonstrado a regularidade do projeto do 

empreendimento, é certo que o administrado iniciou as obras antes de ser 

autorizada pelo órgão ambiental, dando causa a autuação. Com essas 

considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 
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o pedido formulado nos embargos à execução ajuizados por AUREO 

CÂNDIDO COSTA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para 

desconstituir os autos de infração nº 105593 e, consequentemente, 

extinguir a execução fiscal nº 1003944-11.2017.8.11.0003. Transfiram-se, 

imediatamente, os valores bloqueados na execução fiscal (fls. 46 do PDF) 

para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Após o trânsito em julgado, devolvam-se os valores ao 

embargante/executado. Por outro lado, tendo em vista o princípio da 

causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o 

artigo 85, §3º, I e § 4º, III, do Código de Processo Civil. Independentemente 

do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

execução fiscal nº execução fiscal nº 1003944-11.2017.8.11.0003. Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 

(quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1008743-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIBEIRO NARDES (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N°: 1008743-63.2018.8.11.0003 VISTO. MARIA LÚCIA RIBEIRO 

NARDES ajuizou pedido antecedente de tutela de urgência de natureza 

cautelar em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, 

que foi surpreendida com um aviso de protesto protocolado perante o 

Cartório do 4º ofício desta Comarca, sob o nº 1099169, por meio do qual 

está sendo cobrada de uma dívida no valor de R$ 8.404,72, representada 

pela Certidão de Dívida Ativa nº 2017480761. Aduz que na ocasião do seu 

divórcio, ocorrido no ano de 2011, não houve bens a partilhar, sendo que 

o único bem do casal já estava em nome do ex-marido, tendo este apenas 

efetuado o pagamento da parte dela, sem que houvesse qualquer 

transferência de renda ou doação, pois a meação do bem já lhe pertencia. 

Informa que, após busca realizada perante a SEFAZ, foi verificada a 

existência de um procedimento administrativo instaurado para apuração de 

um suposto débito de ITCD e do Aviso de Cobrança nº 

256402/337/76/2016, advindo do processo nº 253890/54/28/2017. Aduz 

que referido processo administrativo aponta a existência de um débito de 

ITCD decorrente de uma suposta doação de valores; todavia, conforme se 

verifica da relação de bens e direitos declinada na sua declaração de 

imposto de renda referente ao ano-calendário 2011, não foi informada 

nenhuma doação, mas apenas constou na descrição de bens que ela teria 

recebido valores concernentes à transferência patrimonial, o que não 

representa verdadeira doação. Alega que o débito, caso fosse devido, já 

estaria prescrito, pois o teórico fato gerador ocorreu há mais de 7 (sete) 

anos (2011). Sustenta, ainda, que não recebeu nenhuma doação passível 

de ITCMD, tampouco qualquer intimação para prestar esclarecimentos, 

sendo que jamais foi cientificada da tramitação de processo administrativo 

em seu desfavor e somente tomou conhecimento do débito quando 

recebeu a intimação do cartório de protestos. Assim, requer a concessão 

liminar da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para 

determinar o imediato cancelamento do apontamento de protesto referente 

à CDA n. 2017480761, perante o Cartório do 4º ofício desta Comarca. . É o 

relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, 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 (art. 300). A tutela cautelar em caráter antecedente está 

prevista no artigo 305 do CPC, que assim preleciona: “A petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos 

requisitos necessários para concessão da tutela almejada. Na hipótese, 

muito embora a autora sustente a ilicitude do apontamento realizado pelo 

exequente, não se vislumbra, nesta fase inicial, a probabilidade do direito 

por ela alegado, requisito este indispensável à concessão da tutela. Os 

documentos encartados aos autos não se mostram suficientes para 

deferimento da medida, pois, em cognição sumária, não são capazes de 

produzir juízo de certeza satisfatório acerca da inexistência de fato 

gerador do tributo cobrado e ocorrência de prescrição, como alegado pela 

autora. Por outro lado, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de 

certeza e liquidez, tendo efeito de prova pré-constituída, cuja presunção 

somente pode ser ilidida por prova inequívoca, consoante estabelecido no 

artigo 204 do Código Tributário Nacional. Além disso, apesar de a Lei nº 

6.830/80 prever a ação de execução fiscal como instrumento para 

cobrança de dívida da Fazenda Pública, não há impedimento legal para que 

o fisco realize o protesto de CDA's por falta de pagamento. Todos os 

tributos que encerram dívidas líquidas, certas e exigíveis são possíveis de 

protesto. Inclusive, há previsão legal para o protesto de débitos inscritos 

em CDA's. O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492/97, incluído pela 

Lei nº 12.767/12, permite o protesto e não se verifica inconstitucionalidade 

alguma em seu corpo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação ordinária em que o autor requer o 

cancelamento do protesto da CDA nº 1.181.273.168, por entender 

inconstitucional o art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº 9.492/1997, 

introduzido pela Lei Federal nº 12.767/2012. 2. Lei de Execução Fiscal não 

é única via de satisfação do crédito. Possibilidade de protesto extrajudicial 

de certidões de dívida ativa pelo Fisco estadual. Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0007169-19.2015.8.26.0000 em que o C. Órgão 

Especial firmou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Federal nº 

9.491/1997, acrescido pela Lei Federal nº 12.767/2012. Precedente do 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

1043344-30.2015.8.26.0053; Ac. 10490972; São Paulo; Quinta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 05/06/2017; DJESP 

09/06/2017; Pág. 2437). Ressalta-se, ainda, que o protesto tem por 

finalidade a prova da inadimplência e da mora, sendo instrumento adotado 

pelo ordenamento jurídico, não se podendo falar em meio abusivo, indevido 

ou coator para recebimento do crédito. Assim, uma vez inserido o débito, 

nada impede que a Fazenda Pública venha a apontar a certidão de dívida 

ativa para protesto. Dessa forma, entendo que a tutela requerida não 

merece acolhimento, já que não demonstrada a probabilidade do direito 

alegado. Válido anotar que a análise do perigo do dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, in casu, restou prejudicada, uma vez que os 

requisitos são cumulativos. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar 

pleiteada. Assim, CITE-SE o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir (artigos 183 

e 306 do CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, 

nos termos do artigo 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 

de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005852-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1005852-69.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

averbação de tempo de serviço e promoção c/c cobrança de diferenças 

salariais e tutela de urgência ajuizada por ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor requereu a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 14401636). A decisão 

de Id. 14557573 indeferiu o pedido de justiça gratuita do autor e 

determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. O autor nada manifestou, conforme 

certidão de Id. 15173680. Determinou-se a intimação da parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id. 

15256331). Intimado, na pessoa do seu advogado, o autor novamente 

quedou-se inerte (Id. 15617094). Certificou-se a ausência de comprovante 

de recolhimento das custas anexado aos autos (Id. 15746270). É o 

relatório. Decido. O autor foi intimado para providenciar o andamento do 

feito, consistente em recolher as custas iniciais do processo, mas deixou 

que se escoasse o prazo assinalado sem promover a diligência 

necessária ao prosseguimento do feito. Considerando que foi indeferida a 

gratuidade de justiça para o autor, sendo este intimado da decisão, por 

meio de seu advogado, sua inércia em promover o pagamento das custas 

acarreta o cancelamento da distribuição do feito. Ressalto que o 

cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento 
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de custas iniciais, independe da intimação pessoal da parte, podendo 

ocorrer na pessoa do advogado, de acordo com o artigo 290 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. 

Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou o 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O 

juízo a quo indeferiu o pedido da OAB/RJ de isenção do pagamento de 

custas processuais, determinando sua intimação para comprovar o 

recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de 

distribuição. Intimada por publicação, a autora quedou-se inerte. 3. Não se 

aplica ao caso concreto o parágrafo 1º do art. 485 do CPC, uma vez que 

ele se refere aos incisos II e III do mencionado dispositivo, os quais 

dispõem, respectivamente, sobre a paralisação do processo por mais de 

um ano em decorrência da negligência das partes e sobre o abandono da 

causa, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte antes do 

cancelamento da distribuição (TRF-2, AC 201551011571100 e AC 

201551011611791). 4. Apelação desprovida (TRF 2ª R.; AC 

0160252-80.2015.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. 

Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 03/05/2017; DEJF 19/05/2017).” Na 

hipótese, verifica-se que as intimações para recolhimento das custas 

ocorreram na pessoa do causídico, tendo o sistema registrado ciência dos 

despachos em 08/08/2018 e 17/09/2018, e o último prazo se encerrado no 

dia 24/09/2018 (sistema PJE – aba “Expedientes”), porém até a presente 

data não houve o recolhimento das custas. Diante disto, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das 

custas, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios, pois não houve citação. Quanto às custas 

processuais iniciais, considerando que possuem a natureza de taxa e já 

que não houve prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da 

distribuição do feito, não há que se falar em condenação do autor ao seu 

pagamento. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Rondonópolis, quinta-feira, 11 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007453-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRENDA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCAS BRENO LOPES NEVES CORREIA (AUTOR(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JULIO MANOEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

DELIBERAÇÕES 1. Declarada aberta audiência, observadas as 

formalidades legais e cientificadas as partes acima mencionadas sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos 

termos da Lei n.º 11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007-Gab-CGJ, foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio. 2. As partes desistiram do depoimento pessoal dos litigantes. As 

partes concordaram em inverter a oitiva das testemunhas, sendo ouvido 

primeiro o médico Henrique Pergo Chilante, indicado pelo Município de 

Rondonópolis. 3. O Juiz colheu o depoimento dos informantes arrolados 

pelos autores: Elies Lopes de Farias e João Pedro da Silva. Em seguida, 

ouviu-se a testemunha Fábio Luiz da Silva. 4. Inquiriu-se as testemunhas 

arroladas pelo requerido: Etiane Glellere de Souza e Andre Luiz Sousa 

Gonçalves Hermenegildo Sabino. 5. As partes insistiram na oitiva das 

testemunhas que não compareceram. 6. O magistrado designou o dia 07 

de novembro de 2018 às 17:00hs, para oitiva dos médicos Altemar Lopes 

da Silva, Lis Mota Viana e de Silvana Castro Paes (Técnica em 

Enfermagem). A secretaria deverá expedir mandado intimação das 

testemunhas, observando os endereços indicados na página 219 e 216. 7. 

Saem os presentes intimados. 8. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Camila Zanardi Bezerra Carvalho - Estagiária de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002268-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALIMERIO AFONSO DE FREITAS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a empresa QUALYCARE para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos a Autorização nº 85/2018, expedida pela Secretaria 

Estadual de Saúde, tendo em vista que o documento descrito no ID 

15240254 apresentou erro e não pode ser visualizado, nem mesmo na 

página “Detalhes do Processo”. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

segunda-feira, 15 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009524-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

DIVINO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 15 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004289-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESUS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004289-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESUS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 
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78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

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)

 

PROCESSO Nº 1010046-49.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de auxílio acidente cumulado com pedido sucessivo de 

aposentadoria por invalidez e tutela antecipada ajuizada por JONAS DE 

LIMA LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, 

nomeando a empresa FORENSE LAB (e-mail: contato@forenselab.com; 

telefone (65) 98112-2338), para realização de perícia médica judicial na 

data de 13 de novembro de 2018, às 10h45min, na sala de reunião deste 

Fórum. Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários 

periciais, haja vista que o médico perito da empresa nomeada deverá se 

deslocar da Comarca de Cuiabá para realizar a perícia nesta Comarca. 

Oportuno esclarecer que a nomeação de empresa de outra cidade se deu 

em virtude de não existir nesta Comarca profissional que realize perícia 

médica sem receber sua contraprestação previamente ou logo após a 

entrega do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 

§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para 

pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do 

INSS, devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor da 

empresa FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. 

Intime-se a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável 

pela perícia médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Sem Prejuízo das 

providências supra, intime-se o INSS para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos de Id. 15599917, 

15599926, 15599993 e 15600023. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 10 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001716-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MOURA DE SOUZA (EXEQUENTE)

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1001716-97.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por JOEL MOURA DE SOUZA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. O autor requer a realização de perícia judicial de 

avaliação contábil (fls. 349/354 do PDF). É o relatório. Decido. Conforme 

determinado no acórdão de fls. 301/312 do PDF, eventual percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de 

Processo Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o 

juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & 

CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro 

Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 

98112-2338. Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados 

no acórdão de fls. 301/312 do PDF. No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”. Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a 

antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos. Intime-se a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para informar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será responsável pela 

perícia designada neste feito. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias. Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994. Este Juízo 

indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito: “Com base nos 

documentos apresentados pelo Estado (acima mencionados), informe se 

com a reestruturação da carreira do autor, por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 24 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DA CRUZ (AUTOR(A))

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADALBERTO NEVES MIRANDA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO Intime-se a 

Executada, por meio de seu procurador devidamente constituído dos 

autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) nos autos, sob pena de penhora 

online. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO (ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003449-30.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória com tutela de evidência proposta por MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO (SEFAZ-MT), aduzindo, em síntese, que é empresa 

concessionária de serviços públicos de transmissão de energia e, por 

força do Contrato de Concessão ANEEL nº 012/2012, assumiu a 

obrigação de construir as linhas de transmissão interligando Paranaíta até 

Ribeirãozinho, totalizando mais de 1.000 Km de extensão, bem como a 

construção das subestações de Paranaíta, Cláudia e Paranatinga, no 

Estado de Mato Grosso. Alega que foram lavrados, em seu desfavor, os 

TAD’s nº 11205335, 11205320, 11205334, 11205400, 11205498, 

11205480, 11205464, 11205732, 11205736, 11205754, 11206183, 

11206179, 11222754, 11222955, 11223225, 11223220, 11223501, 

11223512, 11223957, 11223828, 11223888, 11223825, 11224305, 

11224624, 11225026, 11225025, 11225619, 11225999, 11226126, 

11226069, 11226137, 11227583, 11228348, 11229277, 11229271 e 

11229306 com base em suposta falta do recolhimento do ICMS-Difal sobre 

as operações interestaduais de aquisição de bens para integrar o ativo 

fixo da Autora; todavia, desde 24 de maio de 2013, goza dos benefícios 

fiscais do PRODEIC-Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, 

fixados no Termo de Acordo celebrado entre a autora e o Estado de Mato 

Grosso, dentro eles, os benefícios de diferimento de alíquotas (cláusula 

quarta). Alegou que, não obstante as informações prestadas pela 

empresa autuada, a autoridade fazendária desconsiderou os termos do 

benefício fiscal, que assegura à Autora o diferimento do ICMS Difal nas 

operações fiscalizadas, tendo mantido a cobrança indevida, no valor de 

R$ 1.452.168,64, composto por R$ 830.953,70 do principal, R$ 830.953,70 

de multa e R$ 90.261,24 de juros. Frisa que o art. 381 do RICMS teria sido 

revogado pelo Decreto nº 360/2015, situação que lhe beneficiaria. 

Sustenta, ainda, que o crédito fiscal inscrito na dívida ativa nº 2017222371 

e protestado no 4º Tabelionato de Notas e Privativos de Protesto de Títulos 

de Rondonópolis, além de indevido está acrescido de multa ilegal, no 

patamar de 100%, que viola o princípio constitucional da vedação ao 

confisco, Assim, requer a concessão de tutela de evidência, a fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do 

art. 151, V do CTN, até o trânsito em julgado da presente ação, bem como 

o cancelamento do protesto da dívida realizado perante o 4º Tabelionato 

de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 

1059735. Diante da necessidade de prévia manifestação do requerido, 

hipótese prevista no inciso IV, do artigo 311, do CPC, o Estado de Mato 

Grosso foi citado para oferecer resposta escrita (fls. 354/355). O 

requerido apresentou contestação e explicou que os TADs foram lavrados 

para antecipação do ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao 

trânsito de bens e mercadorias, pois o sujeito passivo, à época dos fatos, 

possuía débitos que o enquadravam nas condições previstas na no artigo 

1º da Resolução nº 07/2008-SARP, ou seja, débitos cujo valor somado 

seja igual ou superior a R$ 25.000,00, em atraso há mais de 30(trinta) dias. 

Segundo o Estado de Mato Grosso, em tais circunstâncias, o ICMS deve 

ser recolhido concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa 

ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de 

saída do território do Estado, independentemente de o contribuinte fazer 

jus a qualquer incentivo fiscal (artigo 4-B da Resolução nº 07/2008-SARP. 

Afirma que o direito ao diferimento não é absoluto, pois a própria Lei que 

trata do PRODEIC já previu os casos em que o contribuinte ficará impedido 

de utilizar o benefício. Foi o que ocorreu com a autora, de modo que incide 

o art. 11-A da Lei nº 7.958/2003 (mencionado acima) e atrai a aplicação da 

Resolução nº 07/2008-SARP (fls. 358/389 do PDF). A parte autora 

impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial (fls. 617/632 do 

PDF). O pedido de tutela de evidência foi indeferido. Na fase de 

especificação de provas, a parte autora requereu a produção de prova 

pericial contábil. Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO informou que 

não pretende produzir provas. É o relatório. Decido. Verifica-se que não 

há outras questões processuais pendentes a serem decididas, já que as 

partes são legítimas e o processo está em ordem. Na hipótese dos autos, 

a parte autora entende que: “a prova pericial contábil é de fundamental 

importância para uma análise do auto de infração e demais documentos 

juntados aos autos para se comprovar de forma inequívoca que o ICMS 

-Difal é totalmente indevido, eis que, por força do Termo de Acordo 

firmado entre as partes, a Autora faz jus ao seu diferimento, bem como 

que a multa de ofício imposta é flagrantemente inexigível”. Assim, DEFIRO a 

produção de prova pericial técnico-contábil requerida pela parte autora. 

Os honorários periciais são de responsabilidade da parte autora. Para a 

realização da perícia contábil, nomeio como perito o contador JOSÉ 

WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo 

Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 

3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com, que 

servirá, independentemente de compromisso, devendo apresentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais, nos termos do 

artigo 465, § 2°, I, do CPC. Apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

apresentarem manifestação (artigo 465, § 3º, do CPC). Intimem-se, ainda, 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos; e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados da data 

que foi dado início aos trabalhos periciais. Autorizo o levantamento do 

valor correspondente a 50% dos honorários periciais, em favor do perito 

nomeado, no início dos trabalhos, na forma do artigo 465, §4º, do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 05 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723401 Nr: 4394-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS FREITAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos Queiroz - 

OAB:18.259 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Trata-se de execução de sentença proposta por CARLOS FREITAS DE 

ANDRADE em face do MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, tendo o exequente 

apontado como devido o valor de R$ 36.592,87 (fls. 398/v).

O Município de Rondonópolis concordou “com o cálculo formulado pelo 

autor às fls. 398 – verso, correspondendo o valor atualizado R$ 

36.592,87” (fls. 405).

Observa-se que, teoricamente, o cálculo encontra-se de acordo com a 

sentença e o executado concordou com o valor indicado pelo exequente, 

motivo pelo qual HOMOLOGO os cálculos de fls. 398/v, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se o respectivo precatório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784678 Nr: 8026-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NAILA CHABAN PEREIRA, NAILA CHABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

A petição de fls. 275/299 refere-se a contrafé, ou seja, cópia da juntada 

aos autos (fls. 125/156).

Em razão disso, determino o desentranhamento da petição de fls. 275/299, 

a qual deverá ser devolvida para a advogada KAREN KELLY ROSSATO 

DOS SANTOS.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 879888 Nr: 10244-06.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AFIF YOUSSEF MERHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por 

AFIF YOUSSEF MERHI em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, tão 

somente para excluir dos autos da execução fiscal nº 5531/2003 (Cód. 

326523) as certidões de dívida ativa de fls. 27/70, já que pertence a 

terceira pessoa.A deliberação quanto ao levantamento de parte dos 

valores bloqueados será feita na execução.Considerando que cada 

litigante foi, em parte, vencedor e vencido, já que dos dois pedidos houve 

provimento de um, em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno o 

embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento). Todavia, isento o Município de 

Rondonópolis ao pagamento de custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.Quanto aos honorários 

advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho executado 

pelo advogado, o valor exequendo, condeno o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários ao advogado do 

embargante no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719136 Nr: 177-21.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CHAVES RIBEIRO ME, MARCELO 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE HELICA DA ISLVA 

ICHI - OAB:24523/O

 Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da 

prescrição intercorrente.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de bens da executada suficientes para 

garantir a execução.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 285025 Nr: 777-28.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA - OAB:1578, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578/O

 Como essas considerações, INDEFIRO de plano o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade apresentada por VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA.Intime-se o executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução.Não sendo apresentado embargos, 

transfira o valor bloqueado nos autos (fls. 299) para a conta indicada na 

página 278/v.Retifique-se o valor da causa na página dos autos, 

constando a importância de R$ 14.093,15.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801125 Nr: 14793-30.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMULLER COMERCIO DE PEÇAS E 

FERRAGENS LTDA, FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS BARBIERI, AMADEU 

DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 VISTO.

INTIME-SE o advogado RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA para, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovar quem representa a empresa RONDOPARTS 

COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS, sob pena de não ser apreciado 

pedido formulado na exceção de pré-executividade apresentada nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 791547 Nr: 10896-91.2015.811.0003

 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: WELDER TEIXEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao patrono da parte autora, advº. MAYLSON DOS SANTOS 

TORRES, OAB/MT 15706, para tomar ciência da petiçao/documento de fls. 

171/174 e para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795128 Nr: 12430-70.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CAMINHOES COMERCIO DE VEICULOS E 

ESTACIONAMENTO LTDA, CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA, 

MARIA APARECIDA FRANÇA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 5172, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - 

OAB:20699/O

 Intimação do Executado, por meio do (s) advogado(s) constituído (s), 

Anatalício Vilamaior OAB/MT 5.172, para ter vista dos autos, intimado da 

decisão de fl. 82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404242 Nr: 17743-90.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIEMENS ELETROELETRONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, GIANFRANCO FOGACCIA CINELLI - OAB:147596/SP, 

ISABELA MARRAFON - OAB:8565/MT, YVONNE ANNA KRAIKER - 

OAB:129261/SP

 VISTO.

 A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741511 Nr: 3003-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE BOFF VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos do perito de fls. 

298/301, para querendo manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da 

parte autora representada pelo advogado Adriano de Azevedo Araújo 

OAB/MT 13.179 B.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736304 Nr: 15672-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARISA MACHADA

 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:

 Intimação da parte exequente, por meio do advogado constituídos Dr. 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT nº 17.553/O, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos esclarecimentos do 

perito (fls. 377/385 ) e manifestação do Executado (fls. 386/389).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723169 Nr: 4162-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009295-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARIME CLARO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009295-28.2018.8.11.0003. AUTOR(A): TINDIANA LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ Vistos 

etc., No que tange ao procedimento, é certo que 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. Ademais, este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Após, manifeste-se o Ministério Público e conclusos para 

sentença ou saneamento e organização do processo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006731-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1006731-76.2018.8.11.0003 Valor da causa: $5,791.39 ESPÉCIE: [MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES, NULIDADE, DEPÓSITO JUDICIAL]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: WEISS & NAKAYAMA LTDA 

Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 930, - DE 1331/1332 AO 

FIM, JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-600 
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POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para, querendo, impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004916-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS RAMOS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Vistos etc., O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de Domingos 

Ramos da Costa, igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a 

citação do devedor para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de 

penhora de seus bens. Devidamente citada, a parte executada deixou 

transcorrer o prazo sem adimplir a dívida ou interpor embargos, razão pela 

qual a exequente foi intimada a requerer o que entender de direto sob 

pena de extinção. A exequente se manteve inerte, deixando o feito 

paralisado por mais de 30 (trinta) dias. A exequente foi intimada 

PESSOALMENTE, para dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 

485, §1º, do CPC, mas houve o decurso do prazo fixado de 05 (cinco) 

dias, sem manifestação. É o relatório. Fundamento e decido. No caso, 

após a efetiva citação do executado, a exequente foi intimada para 

requerer o que entender de direito, mas se manteve inerte, ficando o 

processo abandonado por mais de 30 (trinta) dias. Diante da inércia, foi 

intimada PESSOALMENTE, para dar prosseguimento ao feito, nos termos 

do art. 485, §1º, do CPC e, novamente, decorreu o prazo fixado de 05 

(cinco) dias, sem manifestação. Aliás, a intimação efetivada (Id. 

13932345), é considerada pessoal, conforme determina o art. 9º, §1º, da 

Lei 11.419/2006, que assevera que as citações, intimações, notificações e 

remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente 

serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos 

legais. Ora, a execução fiscal tramita no sistema PJE, sistema este 

informatizado de tramitação e acompanhamento processual, com 

potencialidade para ser utilizado em todos os procedimentos judiciais, 

regido pela referida Lei 11.419/2006 e pela Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018, que assim também preceitua sobre a intimação pessoal: Art. 66. 

A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou 

intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto 

no art. 67 desta Resolução. Art. 67. As citações, intimações e notificações 

da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração 

indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, 

excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão 

realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos 

§§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. Com 

efeito, disciplina o art. 485, III, do Código de Processo Civil que o 

magistrado poderá extinguir o processo quando por não promover os atos 

e as diligências que lhe incumbir, autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias, restando evidente esta situação jurídica e, ainda, a exigência 

da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas, posto que a executada é isenta, conforme o Provimento 

16/2007-CGJ, item 2.14.4. e 2.14.5. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001089-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE PEDRA PRETA MT (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS OAB - 062.663.568-30 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1001089-25.2018.8.11.0003 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO]->MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO (119) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE 

PEDRA PRETA MT Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 999, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS Endereço: RUA DOM WUNIBALDO, 1275, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 Nome: MARINELLY DE ARAUJO 

VIEGAS Endereço: ALAMEDAS DAS TULIPAS, 1353, COLINA VERDE, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-460 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos, no prazo de 

15 dias. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1001076-26.2018.8.11.0003 Valor da causa: $15,150.56 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: ALEX SANDRO DE SOUZA Endereço: Rua Governador José 

Fragelli, 602, Centro, SÃO JOSÉ DO POVO - MT - CEP: 78773-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto nos autos. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010290-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

EUNICE FLORES VIDAL (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1010290-75.2017.8.11.0003 Valor da causa: $27,668.59 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: EUNICE FLORES VIDAL Endereço: Rua Candido Borges Leal, 983, 

Centro, SÃO JOSÉ DO POVO - MT - CEP: 78773-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Endereço: José Salmen Hanze, 

924, Centro, SÃO JOSÉ DO POVO - MT - CEP: 78773-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

FABIO JULIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Ata de audiência e oitivas anexas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 766767 Nr: 773-34.2015.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDES MATEUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/SP 163.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão posta na peça 

vestibular, para o fim de reconhecer o excesso de execução e, assim, 

homologar o cálculo apresentado às fls. 23/25, por meio do qual se 

constatou que o valor devido até 01/06/2015 perfaz a quantia de R$ 

15.220,00 (quinze mil duzentos e vinte reais), o que o faço nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da 

Causalidade, condeno a parte embargada ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, 

correspondente ao excesso de execução apurado (R$ 63.241,56 – R$ 

15.220,00), com fulcro no art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, 

bem como nas custas processuais, com a ressalva de suspensão do 

pagamento em decorrência do disposto no art. 98, § 3º do CPC.Com o 

trânsito em julgado dessa decisão, levando-se em consideração o 

Provimento nº 11/2017-CM, remetam-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para devida atualização, 

conforme art. 3º, §1º do Provimento, por meio de malote digital (ou e-mail 

funcional), com as devidas informações requisitadas (I-sentença; II- 

acórdão – se houver – III- o título que deu origem ao cálculo e suas 

alterações; IV- o cálculo originário da liquidação; V- informação referente 

à prioridade legal;).
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Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007141-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIBEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

Juízo Deprecante: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE Rondonópolis - MT 

Juízo Deprecado: COMARCA DE DIAMANTINO-MT PROCESSO n. 

1007141-71.2017.8.11.0003 Valor da causa: $8,122.14 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: SIBEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

Endereço: AV. DES. JOAQUIM P. F. MENDES, 777, CENTRO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no 

prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem garanta a 

execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no 

prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V – Em 

sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado de 

citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da diligência, 

em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o recolhimento da 

diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, 

em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do CPC, promover o 

pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a citação pessoal, 

remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob pena de 

extinção por ausência de procedibilidade (dada a não triangularização da 

lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; oportunidade em 

que poderá requerer a citação por oficial de justiça, momento em que 

deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo 

cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me para sentença 

extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $8,122.14. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. (Assinado Digitalmente) EDSON 

DIAS REIS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006982-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON AUGUSTO BRITO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE CAMPO VERDE-MT 

PROCESSO n. 1006982-31.2017.8.11.0003 Valor da causa: $9,193.51 

ESPÉCIE: [IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: Nome: ODILON AUGUSTO BRITO 

Endereço: RUA FORTALEZA, 191, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$9,193.51. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é 

de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, 

ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a 

entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 
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execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de Direito 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002972-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. CHABALIN COMERCIO E REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

LUIZ CHABALIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002972-41.2017.8.11.0003 Valor da causa: $24,290.64 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: L. 

CHABALIN COMERCIO E REPRESENTACOES - ME Endereço: AVENIDA 

JOÃO PONCE DE ARRUDA, 3939, VILA SÃO JOSÉ, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78718-096 Nome: LUIZ CHABALIN Endereço: AVENIDA DOS 

APÓSTOLOS, 1551, JARDIM SUMARÉ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-780 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$24,290.64. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004504-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004504-50.2017.8.11.0003 Valor da causa: $5,455.17 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: AGUINALDO ANTONIO DA SILVA Endereço: local 

incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

aconforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 
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DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$5,455.17. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é 

de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, 

ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a 

entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004198-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004198-81.2017.8.11.0003 Valor da causa: $32,036.12 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: C. DA SILVA MARQUES Endereço: RUA A-3, 48, 

RESIDENCIAL PARAÍSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78734-015 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: 

depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar 

o débito no prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem 

garanta a execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem 

para a satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) 

poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV 

– Para pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V 

– Em sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado 

de citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da 

diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o 

recolhimento da diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se 

intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do 

CPC, promover o pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a 

citação pessoal, remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob 

pena de extinção por ausência de procedibilidade (dada a não 

triangularização da lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; 

oportunidade em que poderá requerer a citação por oficial de justiça, 

momento em que deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. 

VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me 

para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $32,036.12. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, 

omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004224-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE SOUZA SANTOS - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004224-79.2017.8.11.0003 Valor da causa: $9,036.45 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: ILDA DE SOUZA SANTOS - EPP Endereço: RUA 

MAX FERRAZ DE SOUZA, 1288, PARQUE RESIDENCIAL BURITI, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78716-025 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida 

com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$9,036.45. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é 

de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, 

ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a 

entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004655-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004655-16.2017.8.11.0003 Valor da causa: $22,436.88 

ESPÉCIE: [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - 

ME Endereço: AVENIDA CASSIMIRO DE ABREU, 737, JARDIM DO SOL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-129 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida 

com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 
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VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$22,436.88. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680703 Nr: 12224-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO DE MELO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 I – Cumpra-se a ordem de citação.

II – Intime-se a causídica peticionante para, subscrever o pedido formulado 

as fls. 134/141, pois, apócrifo.

III – Sanado tal vício, voltem-me conclusos para deliberar, quanto ao pedido 

de liberdade. Do contrário, resta prejudicado e deve se aguardar a 

apresentação da Defesa Preliminar.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672877 Nr: 5095-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, UCDO, FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, FERNANDO PEREIRA LIMA - OAB:24.279/0

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE. ARY DA COSTA CAMPOS- OAB/MT 

16.944/B E DR. FERNANDO PEREIRA LIMA- OAB/MT 24279/0, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTEM OS MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS DE 

AÇÃO PENAL Nº 5095-06.2018.811.00654- CÓDIGO 672877.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675945 Nr: 7820-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MAZZARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLAN MIGUEL TIBURCIO - 

OAB:29339/PR

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 17, determino a devolução da presente 

missiva, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676353 Nr: 8179-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CASSIANO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11.203

 Vistos etc.

Diante do fato de que o advogado constituído pelo acusado não 

compareceu a este ato, muito embora tivesse o dever de acompanhar a 

missiva, conforme Súmula 273 do STJ, nomeio para patrocinar a defesa do 

réu apenas para este ato a Dra. Mullena Cristina Martins dos Santos 

OAB/MT – 21.363/O, deliberando para que os honorários devidos sejam 

fixados pelo douto Juízo de origem, consoante seu entendimento, 

considerando que o réu tem defensor constituído na ação penal em 

questão.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676533 Nr: 8327-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício de fl. 10, informando que o policial militar Danilo 

Tenorio dos Santos se encontra lotado na Comarca de Jaciara/MT, 

determino a remessa da presente missiva ao Juízo da Comarca de 

Jaciara/MT, em caráter itinerante, com as cautelas e homenagens de 

estilo, devendo ser comunicado o Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676561 Nr: 8351-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado EDIMAR CHIARELLO como incurso 

nas penas dos artigos 157, § 1º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 

n. 8.069/90.DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBONo 

que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 337706 Nr: 1510-87.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:3572-A

 Intimação da advogada do acusado Leandro, Dra. Eunice de Souza - 

OAB/MT nº 3.572-A, que os autos encontram-se em cartório, pelo prazo 

legal, para apresentação de Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 340148 Nr: 3952-26.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981/MT

 Autos nº 3952-26.2011.811.0064 – Cód. 340148

Vistos.

O Ministério Público através de sua representante comparece aos autos à 

fl. 143 e requer a revogação do benefício de suspensão condicional do 

processo concedido ao réu JUSCELINO LOPES DOS SANTOS, uma vez 

que restou frustrada a tentativa de intimação pessoal deste para que 

justificasse o motivo do não cumprimento das condições assumidas à fl. 

116.

Pois bem. Juscelino Lopes dos Santos foi denunciado, em tese, pela 

prática delitiva tipificada no art. 12, “caput” da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 26.05.2014 (fls. 79/80).

O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do 

processo, a qual foi devidamente aceita pelo denunciado em 27.10.2016, 

bem como pelo juízo foi determinada a expedição de carta precatória ao 

juízo da comarca de Carapicuíba/SP, com a finalidade de fiscalizar o 

cumprimento do benefício (fl. 116).

Contudo, o réu não foi localizado para ser intimado para dá continuidade 

ao cumprimento da suspensão no endereço declinado na intimação (fl. 

123), bem como também não foi encontrado por ocasião da nova tentativa 

de intimação pessoal (fl. 142), ou seja, desde a concessão da suspensão 

condicional do processo ocorrida em 27.10.2016 até o presente momento, 

o réu não foi encontrado sequer para ser intimado para dá inicio ao 

cumprimento das condições no juízo deprecado.

 Deste modo, assiste razão ao Ministério Publico, razão pela qual REVOGO 

a suspensão condicional do processo imposta ao réu – JUSCELINO LOPES 

DOS SANTOS - nos termos do § 4º do art. 89 da Lei 9.099/95 e determino 

o consequente prosseguimento regular do feito, portanto, intime-se o 

mesmo para seja citado e intimado para apresentar resposta à acusação, 

no prazo legal.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621428 Nr: 4547-20.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE SOUZA FILHO, GUSTAVO 

RICARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Assim, verifica-se que o réu GUSTAVO mudou-se de endereço sem 

comunicar o juízo, porém, tal circunstância será analisada em audiência a 

ser designada, vez que pendente a realização do interrogatório do réu 

Geraldo de Souza Filho e oitiva das vítimas que o Ministério Público insistiu 

para ouvir, bem como requereu prazo para manifestar sobre as 

mesmas.Portanto, ante a negativa de localização do réu Gustavo pelos 

motivos declinados acima, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para indicar endereço das testemunhas que insistiu em suas oitivas.Após, 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

continuação.Intime-se.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622066 Nr: 5142-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DE SOUZA FREITAS, DAIANE DOS 

SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 (...) Pois bem. Inicialmente, ressalto que não consta expressamente nas 

certidões de citação e intimação da acusada Daniela, se esta de fato 

constitui advogado, tão pouco que a mesma não necessita que sua 

defesa seja patrocinada pela Defensoria. Ademais, segundo alegado pela 

Defensoria Pública a acusada constituiu defesa na pessoa de Dr. Honório 

conforme consta à fl. 73-v, no entanto, na retromencionada página consta 

apenas “Dr. Honório/ ñ sabe ender. nem 71 de Daiane 17/10 00h”, logo, 

inexiste nos autos informação concreta acerca de constituição de 

advogado pela denunciada Daniela e, considerando ainda que mesma ao 

ser novamente intimada nada manifestou, DETERMINO a remessa dos 

autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação 

em favor da acusada DANIELA DE SOUZA FREITAS.Após, com a 

apresentação da resposta à acusação, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação acerca do requerimento ministerial constante à fl. 106, 

bem como designação de audiência de instrução e 

julgamento.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630416 Nr: 2631-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDERSON PEREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 2631-14.2015.811.0064 – Cód. 630416

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu LIANDERSON 

PEREIRA REZENDE, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 E, considerando que o réu reside na cidade e comarca de Uberlândia/MG, 

expeça-se a devida carta precatória aquela comarca, para realização do 

interrogatório do réu, em audiência a ser designada pelo d. juízo 

deprecado. Informo que o acusado Lianderson poderá ser encontrado no 

endereço indicado à fl. 117, qual seja: Rua Eupídio Aristides de Freitas, nº 

1120, Uberlândia/MG.

Por fim, solicite-se informação acerca do cumprimento da missiva enviada 

à Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade da oitiva da testemunha 

Fernando Beuren Araújo (fl. 95).

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636277 Nr: 7331-33.2015.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GIRARDI - 

OAB:20015, MARCOS NESELLO - OAB:017454

 Autos nº 7331-33.2015.811.0064 – Cód. 636277

Vistos.

Indefiro o requerimento ministerial de fl. 105, pois conforme certidão de fl. 

104, o réu foi devidamente citado, bem como informou que não possui 

condições financeiras para contratar advogado.

Portanto, considerando o teor da certidão à fl. 104, remetam-se os autos a 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação em favor do 

acusado JOSÉ CARLOS ZEFERINO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639291 Nr: 960-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR SOUSA DA SILVA, RODRIGO 

ZARACHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Autos nº 960-19.2016.811.0064 – Cód. 639291

Vistos.

Considerando a localização de novo endereço do acusado RODRIGO 

ZARACHO MARTINS junto ao SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), 

qual seja: Rua A, nº 1210, Jardim Ana Clara em Rondonópolis/MT.

Proceda-se, nova tentativa de intimação do réu, para justificar os motivos 

pelo quais vem descumprindo as condições impostas por ocasião da 

aceitação da proposta do sursis processuais.

Caso reste infrutífera a tentativa de intimação do acusado, desde já, 

DEFIRO o requerimento ministerial à fl. 748, para tanto DETERMINO que o 

réu RODRIGO ZARACHO MARTINS seja citado e intimado para apresentar 

resposta à acusação.

 Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643163 Nr: 4481-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MENDES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18.463 MT, GILMAR MARTINS - OAB:19.875 MT

 Autos nº 4481-69.2016.811.0064 – Cód. 643163

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 74, tendo em vista que o acusado 

MAURICIO MENDES VIANA preenche os requisitos objetivos e subjetivos 

exigidos para concessão do benefício da suspensão condicional do 

processo, conforme determina o artigo 89 da Lei 9.099/95 e, considerando 

que o réu reside na cidade e comarca de Itupeva/SP; DETERMINO a 

expedição de carta precatória ao juízo da referida comarca, com a 

finalidade de ofertar ao acusado o benefício condicional do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653615 Nr: 3185-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI BRANDÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15996

 Autos nº 3185-75.2017.811.0064 – Cód. 653615

Vistos.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de YURI BRANDÃO DE 

SOUZA, denunciado como incurso nas sanções do art. 306, “caput”, da 

Lei 9.503897.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo às 

fls. 49/50.

Às fls. 57/58 o réu por intermédio da Defensoria Pública, noticia que dentre 

as condições impostas, consta o pagamento da prestação pecuniária no 

importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cujo valor deveria ter 

sido pago em apenas 01 (uma) parcela e, embora o acusado tenha 

comparecido em juízo normalmente para informar suas atividades, não 

conseguiu honrar com o pagamento assumido, devido a falta de condições 

financeiras, razão pela qual requer o parcelamento da prestação 

pecuniária imposta em 10 (dez) vezes.

Com vistas dos autos para manifestação, a representante ministerial à fl. 

62 informou que não se opõe ao pedido pleiteado réu, pelo que concorda 

que seja concedido o parcelamento da prestação pecuniária em 10 (dez) 

vezes.

Portanto, diante da anuência ministerial ao requerimento do réu às fls. 

57/58, DEFIRO o parcelamento da prestação pecuniária imposta na 

suspensão condicional do processo em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, cujo pagamento deverá ser 

iniciado a partir da intimação do réu acerca da presente decisão.

 Intime-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655141 Nr: 4601-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON NEURAN MUNIZ ALVES, 

MAURICIO SEVERINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que a ré se 

encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Diante disto, arquive-se o feito provisoriamente, com 

baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do prosseguimento do feito em 

caso de comparecimento da acusada. Ademais, nos termos do art. 109, IV 

do CP, após a data de 24/10/2025 voltem os autos conclusos para 

deliberação acerca da continuação da contagem da prescrição.Outrossim, 

de conformidade com a fundamentação supra, deixo de decretar a prisão 

preventiva do acusado.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670188 Nr: 2661-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Autos nº 2661-44.2018.811.0064 – Cód. 670188

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

GUTEMBERG MILAN VARGAS VELASQUEZ como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 
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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.: 672561 Nr: 4811-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Autos nº 4811-95.2018.811.0064 – Cód. 672561

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela acusação às fls. 180/195, 

ante a certificação de sua tempestividade (fl.196), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 197/208), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 646187 Nr: 6959-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS ANJOS CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Execução Número: 6959-50.2016.811.0064

Nome Reeducando: Douglas dos Anjos Camilo

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 1a 0m 0d 13/10/2011 13/10/2011 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 2a 0m 0d 28/09/2017 28/09/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 1a 0m 0d 22/08/2010 22/08/2010 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 30

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

20/09/2010 13/10/2011 383 dias fls. 95 soltura e 05 prisão

18/11/2011 09/12/2015 1461 dias -

26/08/2016 28/09/2017 392 dias -

Total de dias interrompidos: 2236

Data de Prisão Definitiva: 22/08/2010

Total da Pena: 4a 0m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 05/07/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 24/11/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

05/07/2018 + 0a 4m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(05/07/2018 - 22/08/2010) - 6a 2m 16d

(7a 10m 13d) - 6a 2m 16d = 1a 7m 27d

Data base para Livramento Condicional 22/08/2010

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 09/03/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

22/08/2010 + 1a 4m 0d + 6a 2m 16d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 2a 0m 25d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

22/08/2010 + 4a 0m 0d + 6a 2m 16d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 11m 3d

Data do Término da Pena: 06/11/2020

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 652052 Nr: 1624-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MONTEIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1624-16.2017.811.0064, Protocolo 652052, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616699 Nr: 7403-88.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DE FATIMA BOLICO ZANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B

 I – Ante as redesignações, fls. 63, 65 e 80, redesigno para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 14h20min, para realização de audiência de instrução e 

julgamento.

II – Intime-se a ré, no endereço indicado à fl. 75.

III – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

IV – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678521 Nr: 10132-14.2018.811.0064

 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): GEISON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 (...) (...) 3. Dispositivo. I – Afasto as preliminares arguidas pela defesa 

(fls. 108/119), pelos motivos acima mencionados. II - RECEBO a denúncia, 

pois presentes indícios de autoria e materialidade. III – Considerando que 

as alegações da defesa não detêm condições de levar a absolvição 

sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal ou 

demonstram ser desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 09 

de novembro de 2018, às 09h00min horas (MT), audiência de instrução e 

julgamento. IV – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, o réu e 

restando autorizada a expedição de missivas. V – Intime-se a defesa e o 

Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 
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Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 303369 Nr: 893-06.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEONILIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON BOMFIM SILVA 

OLIVEIRA - OAB:17.338-BA

 Processo nº 893-06.2006.811.0064 (Código 303369)

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de revogação de prisão preventiva formulado 

por TEONILIO GOMES DA SILVA.

 Instado a se manifestar, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido de revogação da prisão do acusado (fls. 357).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que deve ser indeferido o pedido de 

fls. 341/346.

Isso porque, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, 

por ora, a segregação do acusado, eis que se fazem presentes os 

requisitos que autorizam a sua prisão preventiva.

Isso porque, não obstante a combativa argumentação em contrário do 

advogado de defesa, como bem ressaltou o órgão do Ministério Público às 

fls. 357, não existem elementos novos a autorizar o seu acolhimento, 

considerando-se, sobretudo a gravidade concreta do delito em tese 

perpetrado pelo acusado em desfavor de sua própria filha.

Por outro lado, não houve alteração na situação fática até o presente 

momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão 

preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e 

moral da vítima, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente 

reitere na prática delitiva.

Igualmente, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares 

alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em 

razão da gravidade do crime (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem 

incompatíveis com a prisão preventiva.

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 357, 

mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito de fls. 341/346, vez que permanecem os requisitos e fundamentos 

do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 11 de Outubro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N. 08/2018-DF

 PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CADASTRO E HABILITAÇÕES

 A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop, Rosângela 

Zacarkim dos Santos, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

PRORROGAR o prazo para cadastro e habilitação de instituições públicas 

e/ou privadas para obtenção de recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias, das composições civis, das transações e 

suspensão condicional dos processos realizados na Comarca de 

Sinop-MT, pelo período de 90 (noventa) dias. Mantendo inalterados os 

demais termos do edital 01/2018-DF.

Sinop, 08 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos . Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010061-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

KLEMERSON CLAUDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010061-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KLEMERSON 

CLAUDINO DE SOUZA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 

de novembro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde os autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência para 

comparecer à solenidade. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência, cientificada desde logo de que 

a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos 

implicarão em veracidade dos fatos articulados na exordial (CPC, arts. 

335/342 e 344). Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do 

CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. Não havendo contestação, conclusos. Sem 

óbice, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010061-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

KLEMERSON CLAUDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010061-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KLEMERSON 

CLAUDINO DE SOUZA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 

de novembro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde os autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência para 

comparecer à solenidade. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência, cientificada desde logo de que 

a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos 

implicarão em veracidade dos fatos articulados na exordial (CPC, arts. 

335/342 e 344). Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do 

CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. Não havendo contestação, conclusos. Sem 
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óbice, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009414-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

JOSE DE CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009414-50.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE DE 

CASTRO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Pretensão anulatória de negócio jurídico, c/c pedido de 

repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão dos descontos 

das parcelas nos valores de R$ 70,00, R$ 106,90, R$ 150,02 e, R$ 28,70, 

consignadas mensalmente no cálculo de seu benefício previdenciário, 

referentes aos contratos n.º 804640320, n.º 804640367, n.º 804640467 e 

n.º 804639125, respectivamente, que, segundo ela, nunca contratou, bem 

como abster-se de incluir seu nome em cadastros restritivos ao crédito. É 

a síntese. Decido a tutela de urgência. 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. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Afirmou a parte autora nunca 

ter firmado os contratos de empréstimos que a tem obrigado a descontos 

indevidos em seu benefício perante o INSS. Com efeito, os documentos 

apresentados, notadamente os extratos colacionados nos Id. 15518000 e 

15518009 de fato estão sendo descontados em seu benefício, os valores 

mensais de R$ 70,00, R$ 150,02, R$ 28,71 e, R$ 106,90. Ressai, bastante 

plausível o alegado, em vista das provas até o momento coligidas e da 

referida lisura processual esperada, com possibilidade razoável de que 

possa vencer a demanda, pelo menos em parte, se confirmada a sua tese, 

sob pena inclusive de ser enquadrada como improbus litigator. 

Probabilidade do direito aferida. Ainda mais que se revela provável relação 

consumerista em que incide o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

conforme adiante desenvolvido. E a urgência das medidas pleiteadas é 

real, dado que pode ser indevido o desconto em folha de qualquer valor, 

mormente em benefício de reduzida monta, podendo significar menos 

conforto e mais dificuldade ao inválido, o que deve ser remediado o quanto 

antes. O contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere 

prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma 

posição da parte requerente ora afetada provavelmente de maneira 

indevida ou injusta. De igual forma é público e notório que a inclusão 

indevida em cadastros restritivos ao crédito compromete o acesso de 

qualquer cidadão de bem ao crédito, ainda mais em se tratando de alegada 

ausência da obrigação. Destarte a defendida inexistência da contratação 

dos empréstimos constitui-se verossímil, havendo efetivos descontos no 

cálculo de seu benefício (extratos que realçam as afirmações), em cotejo 

com o direito posto, essencialmente as regras do CDC que permite a 

declaração de inexistência de um contrato de serviço que seja 

demasiadamente prejudicial ao consumidor, a conduzir para uma prova 

inequívoca que invoca o reconhecimento do requisito previsto no art. 300 

do CPC. O triunfo da inscrição negativadora comprometerá o acesso da 

parte autora ao crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado à 

bem do próprio comércio e da prestação de serviços. Inconsistente a 

inscrição, não pode ser inclusa até prova em contrário, sob pena de 

arbitrariedade do fornecedor. Inconsistência esta decorrente da alegada 

ausência da obrigação sem meios de demonstrar o que para o consumidor 

é inexistente. Alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, expostos 

os fatos que podem ser verdadeiros, ressai coerência frente ao direito do 

consumidor, pelas cobranças e descontos ditos indevidos, sem lastro 

contratual de direito. De outro modo, a postulação em tutela de urgência 

não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Mesmo porque 

evidenciado que a parte autora pode ter razão. E se não tiver a retomada 

do desconto é ágil por ordem judicial. Provimento adiantado, 

provisoriamente, facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os 

requisitos para atender a tutela de urgência, previsão do citado art. 300 do 

CPC, insofismável que a cobrança guerreada pode trazer prejuízos ainda 

mais graves. Ademais, estaria sendo descontado à revelia do consumidor, 

sem outro meio de barrar o desconto tido por ilícito. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, hei por 

bem deferir o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, para: 

a) determinar a suspensão incontinenti dos descontos dos invectivados 

mútuos consignados na folha de benefício da parte autora, mediante ofício 

ao terceiro INSS para cessar os descontos. Deverá o próprio requerido, 

também agilizar em 05 dias para que o desconto seja suspenso até 

decisão final da contenda. b) determinar que se abstenha de inserir o 

nome da parte autora nos cadastros de restrição de crédito, e caso tenha 

sido inserido que sejam suspensos os efeitos da negativação no que 

pertine à cobrança dos contratos ora referenciados, até o deslinde final 

da ação, sob pena de astreintes ser arbitradas em seu desfavor. O fato 

de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra 

no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 15:00 

horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada pelo CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 
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ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007486-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

VILMAR MENDES GALVAO (AUTOR(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE COELHO BARBOSA (RÉU)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (RÉU)

C. A. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007486-64.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VILMAR 

MENDES GALVAO RÉU: LUIZ CARLOS DA CRUZ, CRISTIANE COELHO 

BARBOSA, CLAUDIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS Decisão proferida 

em audiência: “Vistos etc. Inviabilizada a justificação em vista da falta de 

citação de Luiz Carlos da Cruz, impondo a redesignação da solenidade, o 

que faço para o dia 22 de novembro de 2018, às 13:30 horas. Defiro o 

pedido do autor para promover a citação do corréu Luiz Carlos da Cruz 

por hora certa, respeitado o regramento dos arts. 252/254 do CPC, visto 

que há indícios de ocultação, na medida em que sua própria mãe foi 

comunicada da diligência do oficial de justiça, com telefonemas a ele, tudo 

sem êxito. Promova-se a citação por hora certa. Quanto ao pleito de 

conversão do interdito proibitório em reintegração de posse, cabe ao autor 

peticionar regularmente a respeito, de modo que o juízo possa aferir com a 

mínima propriedade o aduzido e atender ou não o pleito respectivo. Saem 

os presentes intimados. Intime-se. Cumpra-se”.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013316-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SALIM CARONE OAB - 103.901.137-35 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1013316-45.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME RÉU: GEOTOP CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC PROCURADOR: PEDRO SALIM 

CARONE Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 15823588, a requerer a 

redesignação da audiência, e citação da parte demandada, ante a 

tentativa frustrada via correios (id. 13850589) e oficial de justiça (id. 

15577607). Logo, nos termos do art. 249 do CPC, cite-se a parte 

executada Geotop Construções e Terraplanagem Ltda. através de oficial 

de justiça, observando as informações declinadas na peça de id. 

15602019. Em razão da ausência de citação, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC. Suspendo a audiência ora 

aprazada para o dia 22 de outubro de 2018, às 17:00, prejudicada. 

Intimem-se. Cumpre-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013316-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SALIM CARONE OAB - 103.901.137-35 (PROCURADOR)

 

PJE-1013316-45.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO: 

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

endereço indicado na inicial ou outro endereço atualizado ao qual tenha 

conhecimento e informe. Informa-se que para gerar a guia inerente ao 

pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Just iça (http:/ /arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao) , 

informando o endereço para aferir o valor da diligência. Sinop/MT, 15 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006112-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006112-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

BATISTA DE MELLO FILHO REQUERIDO: ENDRIGO DE FREITAS, PEDRO 

DEFANT FILHO Vistos etc. Informações do Agravo que seguem via do 

Ofício n.º 51/2018, em anexo. Encaminhem-nas pelos meios eletrônicos ao 

nobre relator. Deixo de ouvir a parte contrária, para eventual Juízo de 

retratação, em virtude da exiguidade do tempo. Mantenho a decisão 

objurgada pelos seus próprios fundamentos, sem razões a modificar o 

convencimento expendido. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 15 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009054-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RAMOS DE OURIQUES (AUTOR(A))

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY BENTO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009054-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSUE RAMOS 

DE OURIQUES RÉU: VALDINEY BENTO DA SILVA Vistos etc. A parte 

requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 
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oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, a comprovar a sua renda mensal. Dicção dos arts. 98, 

caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo 

constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

comprovante da sua renda mensal, eis que se qualifica como aposentado 

ou, querendo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 

e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009467-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (AUTOR(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 02646611170 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA OAB - 026.466.111-70 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009467-31.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TCHACO BOLO 

PANIFICADORA EIRELI - ME RÉU: CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 

02646611170 PROCURADOR: CRISTIANE ROSALVO DA SILVA Vistos etc. 

A parte requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, a comprovar a sua alegada hipossuficiência. 

Dicção dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do 

aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Ademais, o fato de ter sido concedida a assistência judiciária 

a parte autora em processo que tramita em outra vara desta comarca não 

é prova suficiente a demonstrar a falta de condições financeiras em poder 

arcar com as despesas processuais. Isto posto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, 

notadamente apresentar documentos que comprovem a sua alegada 

hipossuficiência ou, querendo, recolher as custas e despesas 

processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do 

processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006616-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

MARIA DE LIMA COAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Cer t idão de Tempest iv idade Cer t i f i co  que a 

contestação/documentos ID n. 15798441 é tempestiva, assim intime-se a 

parte autora para, no prazo legal, querendo, apresente impugnação. 

SINOP, 15 de outubro de 2018 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005345-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI (EMBARGANTE)

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005345-09.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: ANA 

PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115, ANA PAULA SOARES DE 

ARAUJO, IVETE SCHNEIDER BERGAMINI EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Recebo os embargos para discussão, nos 

seus regulares efeitos, posto que não se apresentam intempestivos e nem 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a 

parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do 

CPC. Em seguida, conclusos, para sentença ou designação de audiência, 

nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal do Código de Ritos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005691-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

FELIPE HAUAGGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005691-23.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: PAULO 

CEZAR PASQUALOTTO, LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO 

EMBARGADO: CLEDIANE ARECO MATZENBACHER Vistos etc. Embargos 

à execução desenvolvida no processo nº. 1004030-09.2018.11.0015, 

promovidos por Paulo Cezar Pasqualotto e Lizete Terezinha de Carli 

Pasqualotto em face de Clediane Areco Matzenbacher, todos qualificados, 

em razão da inexigibilidade do título executivo cobrado na execução 

elencada, em razão da exceção de contrato não cumprido. Aditada a 

inicial para postular efeito suspensivo, em razão de já estar garantida a 

ação de execução pela penhora de um imóvel, matriculado sob o nº 2.475, 

do CRI de Cláudia/MT. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. 

Insta destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante alegado estar 

a ação de execução garantida pela penhora de um imóvel rural, verificado 

naquela ação, associada (apensada), que apenas foi expedida carta 

precatória para a realização da penhora do citado imóvel. Contudo não 

consta no referido processo se efetivamente a penhora foi exitosa, visto 

que não foi devolvida a missiva devidamente cumprida, quiçá informada a 

realização do ato deprecado. A parte embargante até poderia ter trazido 

esta prova no bojo dos embargos, já que alegou estar garantido o juízo 

pela penhora. Não o fez. E não se sabe se efetivamente houve a penhora 

do citado imóvel, a dificultar o preenchimento do requisito de mister, 

desautorizando o efeito suspensivo da ação de execução. Demais, 

convém lembrar que o cheque não é título causal, traduzido por ordem de 

pagamento à vista, a teor dos arts. 1º, inciso II, e 15 da Lei nº 7.357/1985. 

De acordo com o art. 13 desta mesma Lei, “as obrigações contraídas no 

cheque são autônomas e independentes”. Goza dos atributos cambiários: 

autonomia, abstração, cartularidade, entre outros. Uma vez posto em 

circulação, como parece ser o caso, aparentemente, pelo menos por 

enquanto, exsurge inviável invocar causa debendi. Destarte, não 

vislumbrado também o requisito da probabilidade consistente do direito 

aduzido, previsto na primeira parte do art. 300 do CPC. A propósito, 

seguem arestos ora compilados com destaques: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à 

execução fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, 

o preenchimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação 

pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em 

que não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. Pode até ser que haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que é intuitivo. Mas somente este elemento 

não se revela suficiente para o atendimento do ansiado efeito suspensivo. 

No mais, a inexigibilidade do título executivo, será somente perceptível 

quando da instrução processual, dos esclarecimentos necessários, no 

mínimo depois de oportunizado o contraditório. Por enquanto não 

vislumbrado elementos suficientes para a concessão do efeito 

suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, caput, do CPC, uma 

vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a 

ausência de parte dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e de 

garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução, nesta ação, 

suficientes e idôneos. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de 

e f e i t o  s u s p e n s i v o  d a  e x e c u ç ã o ,  p r o c e s s o  n . º 

1004030-09.2018.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, 

inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para sentença ou designação de 

audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo diploma instrumental. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007395-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

CASSIANO LUIZ IURK (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BENATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA JULIANA SOBREIRA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURIE MADUREIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

CASA DO EPI LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007395-71.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: CASA DO EPI LTDA Vistos 

etc. Embargos à execução desenvolvida no processo nº. 

1003442-70.2016.11.0015, promovidos por Construtora Triunfo S/A. em 

face de Casa do EPI Ltda., ambas qualificadas, com pedido de efeito 

suspensivo da execução e, no mérito, a extinção do respectivo processo, 

em razão da inexigibilidade do título que o alicerça, ante a ausência de 

certeza e liquidez. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. Insta 

destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante indicado bem 

em caução que garantiria a execução, segundo afirmou, não é possível 

saber com razoável propriedade se de fato pode servir como tal. O bem 

oferecido em garantia aparentemente é o descrito na nota fiscal de Id. 

14363771, p. 03. Nota fiscal de 23/02/2005, com a coisa faturada por R$ 

85.000,00. Quatro anos depois, em 08/12/2009, dita coisa foi avaliada por 

R$ 173.200,00. Apesar do absoluto desconhecimento técnico, difícil 

entender que um bem aparentemente de alguma estrutura industrial, tenha 

dobrado de valor ao longo de seu uso, malgrado a inexorável depreciação, 

inclusive legal, que o acompanha. Não bastasse, nota fiscal de mais de 13 

anos, sugerindo considerável ancianidade do bem. O mesmo é revelado 

da avaliação, com quase 09 anos realizada. A demonstrar que pode não 

subsistir como caução idônea a garantir a execução e o consequente 

efeito suspensivo almejado. Demais disso, caução ou oferta de bem a 

penhora, bem provável que se trata de estrutura operacional ou industrial 

da embargante, muito provavelmente de difícil acesso, deslocamento, 
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desmobilização e alienação. A significar que a garantia seria como “dar 

com uma mão e tirar com a outra”, empregando adágio popular. Não se 

olvide que a regra processual é a entrega do bem constritado ao credor, 

não havendo depositário judicial, como não há, de acordo com o art. 840, 

inciso II, § 1º, do CPC. Acaso se der a hipótese do inciso III deste mesmo 

dispositivo legal, que deve ser o caso, o bem poderá permanecer com o 

devedor, desde que oferecida caução idônea. Como visto, caução 

oferecida como garantia, máxime sendo o último exemplo citado, do inciso 

III do art. 840 do CPC, por se tratar de provável máquina, utensílio ou 

instrumento necessário à atividade da parte embargante, que desanda na 

ausência de garantia, pois dependeria, para servir como tal, que tivesse 

apoio numa caução idônea, que neste caso recai sobre o mesmo e único 

patrimônio apresentado. Denotado, ainda, da ação executiva n.º 

1003442-70.2016.8.11.0015 que o juízo não se encontra seguro, pois lá 

não foi oferecido bem para garanti-la. A propósito, seguem arestos ora 

compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 

IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução fiscal, é 

imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de 

três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da 

relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em que 

não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). 

Mesmo não se descartando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, 

a falta de segurança ou garantia do juízo implica na impossibilidade de 

conceder o efeito suspensivo almejado. Logo, deve ser indeferido o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do 

art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o 

disposto em seu § 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por 

penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos. Isto 

posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de efeito suspensivo da 

execução, processo n.º 1003442-70.2016.8.11.0015, que deverá 

prosseguir regularmente; b) ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para 

sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do 

mesmo diploma instrumental. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1009414-50.2018.8.11.0015 Valor da causa: $65,519.36 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, LIMINAR, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: JOSE DE CASTRO DA SILVA Endereço: VIELA 

PROJETADA 02, Q12, LT22, (VILA SANTANA), RESIDENCIAL SABRINA I, 

SINOP - MT - CEP: 78559-790 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚC CIDADE 

DE DEUS, S/N, Andar 4, Prédio Prata, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A 

presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIADOR 

(A) Data: 19/11/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. SINOP, 15 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009414-50.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE DE 

CASTRO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Pretensão anulatória de negócio jurídico, c/c pedido de 

repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão dos descontos 

das parcelas nos valores de R$ 70,00, R$ 106,90, R$ 150,02 e, R$ 28,70, 

consignadas mensalmente no cálculo de seu benefício previdenciário, 

referentes aos contratos n.º 804640320, n.º 804640367, n.º 804640467 e 

n.º 804639125, respectivamente, que, segundo ela, nunca contratou, bem 

como abster-se de incluir seu nome em cadastros restritivos ao crédito. É 

a síntese. Decido a tutela de urgência. 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. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Afirmou a parte autora nunca 

ter firmado os contratos de empréstimos que a tem obrigado a descontos 

indevidos em seu benefício perante o INSS. Com efeito, os documentos 

apresentados, notadamente os extratos colacionados nos Id. 15518000 e 

15518009 de fato estão sendo descontados em seu benefício, os valores 

mensais de R$ 70,00, R$ 150,02, R$ 28,71 e, R$ 106,90. Ressai, bastante 

plausível o alegado, em vista das provas até o momento coligidas e da 

referida lisura processual esperada, com possibilidade razoável de que 

possa vencer a demanda, pelo menos em parte, se confirmada a sua tese, 

sob pena inclusive de ser enquadrada como improbus litigator. 

Probabilidade do direito aferida. Ainda mais que se revela provável relação 

consumerista em que incide o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

conforme adiante desenvolvido. E a urgência das medidas pleiteadas é 

real, dado que pode ser indevido o desconto em folha de qualquer valor, 

mormente em benefício de reduzida monta, podendo significar menos 

conforto e mais dificuldade ao inválido, o que deve ser remediado o quanto 

antes. O contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere 

prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma 

posição da parte requerente ora afetada provavelmente de maneira 

indevida ou injusta. De igual forma é público e notório que a inclusão 

indevida em cadastros restritivos ao crédito compromete o acesso de 

qualquer cidadão de bem ao crédito, ainda mais em se tratando de alegada 

ausência da obrigação. Destarte a defendida inexistência da contratação 

dos empréstimos constitui-se verossímil, havendo efetivos descontos no 

cálculo de seu benefício (extratos que realçam as afirmações), em cotejo 

com o direito posto, essencialmente as regras do CDC que permite a 

declaração de inexistência de um contrato de serviço que seja 

demasiadamente prejudicial ao consumidor, a conduzir para uma prova 

inequívoca que invoca o reconhecimento do requisito previsto no art. 300 

do CPC. O triunfo da inscrição negativadora comprometerá o acesso da 

parte autora ao crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado à 

bem do próprio comércio e da prestação de serviços. Inconsistente a 

inscrição, não pode ser inclusa até prova em contrário, sob pena de 

arbitrariedade do fornecedor. Inconsistência esta decorrente da alegada 

ausência da obrigação sem meios de demonstrar o que para o consumidor 

é inexistente. Alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, expostos 

os fatos que podem ser verdadeiros, ressai coerência frente ao direito do 

consumidor, pelas cobranças e descontos ditos indevidos, sem lastro 

contratual de direito. De outro modo, a postulação em tutela de urgência 

não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Mesmo porque 

evidenciado que a parte autora pode ter razão. E se não tiver a retomada 

do desconto é ágil por ordem judicial. Provimento adiantado, 

provisoriamente, facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os 

requisitos para atender a tutela de urgência, previsão do citado art. 300 do 

CPC, insofismável que a cobrança guerreada pode trazer prejuízos ainda 

mais graves. Ademais, estaria sendo descontado à revelia do consumidor, 

sem outro meio de barrar o desconto tido por ilícito. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, hei por 

bem deferir o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, para: 

a) determinar a suspensão incontinenti dos descontos dos invectivados 

mútuos consignados na folha de benefício da parte autora, mediante ofício 

ao terceiro INSS para cessar os descontos. Deverá o próprio requerido, 

também agilizar em 05 dias para que o desconto seja suspenso até 

decisão final da contenda. b) determinar que se abstenha de inserir o 

nome da parte autora nos cadastros de restrição de crédito, e caso tenha 

sido inserido que sejam suspensos os efeitos da negativação no que 

pertine à cobrança dos contratos ora referenciados, até o deslinde final 

da ação, sob pena de astreintes ser arbitradas em seu desfavor. O fato 

de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra 

no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 15:00 

horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada pelo CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 
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conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007357-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ROSALBA 

MARIA COSTA OLIVEIRA RÉU: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Pretensão resolutória de contrato de 

compra e venda de imóvel urbano, c/c ressarcimento de quantia paga, 

reduzindo-se os encargos, e indenizatória por danos morais, com pedido 

de tutela provisória de urgência para que a parte requerida se abstenha 

de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, aviada por 

Rosalba Maria Costa Oliveira, em face de SPE - Atalaia Empreendimentos 

Imobiliários LTDA., ambas qualificadas. Narrou ter adquirido, por meio de 

contrato de compromisso de compra e venda, um imóvel urbano, 

localizado no Loteamento Jardim Bouganville, lote n.º 11, quadra n.º 04, 

com área de 354,63m², no valor de R$ 109.661,50. Deu uma entrada de R$ 

3.891,00, e o restante seria liquidado em 180 parcelas mensais de R$ 

587,72 cada, reajustáveis. Sustentou ter quitado 45 parcelas do acordado. 

Entretanto, por não ter mais condições de pagar, em decorrência da crise 

econômica instalada no País, deixou de honrar o compromisso. Por isso 

pretende a resolução do contrato em questão, com a devolução dos 

valores já pagos, reduzindo-se os encargos. Afirmou ter tentada a 

resilição na via administrativa, a qual não foi possível, eis que a parte 

requerida não lhe deu ouvidos. Por fim, emendada a inicial, pugnou pela 

concessão da justiça gratuita, bem como a procedência da ação, com a 

resolução do contrato de compromisso de compra e venda, a nulidade das 

cláusulas rescisórias abusivas, a consequente restituição dos valores 

pagos por ela, bem como a condenação da parte requerida em danos 

morais e nos ônus sucumbenciais. É o relatório. Decido a pretensão de 

tutela provisória de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito 

é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, soam críveis as alegações da parte autora, com 

aparente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda, pelo 

menos em parte, tendo em vista a existência de cláusula resolutória, além 

de estar implícita no ordenamento jurídico, a chamada cláusula resolutória 

tácita (CC, art. 474). Demonstrado pela parte autora ter adquirido da parte 

requerida, por meio do contrato de compra e venda, o imóvel localizado no 

Loteamento Jardim Bouganville, Lote n.º 11, Quadra n.º 04, com área de 

354,63m², no valor de R$ 109.661,50, do qual pretende abrir mão, pelas 

razões alegadas: falta de condições de pagar as prestações em 

decorrência da crise econômica instalada no País. Se o negócio não é 

feito com cláusula de irretratabilidade, o que parece ser a hipótese, até 

pela existência de cláusula resolutória expressa, que nunca poderá ter 

mão única, então a dissolução contratual é aparentemente possível. 

Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a uma relação jurídica 

negocial. Em regra tem a faculdade de “desmanchar” o negócio. Claro que, 

nessa hipótese, arcando com os ônus decorrentes, desde que 

condizentes com a Lei e razoáveis contratualmente. E nesse ponto reside 

a ventilada resistência, com a alegação de que tais ônus que lhe estão 

sendo impostos são abusivos, folgando-se inerte a parte acionada. Se 

são ou não é questão de mérito. Importa que a parte autora já pagou a 

expressiva quantia de R$ 35.975,98, a prenunciar que possivelmente está 

garantido o ressarcimento dos encargos decorrentes da resolução 

unilateral, ainda que judicial, autorizando até mesmo a suspensão da 

continuidade dos pagamentos, que não faz parte do pedido e por isso não 

será atendido, embora reflexamente termine repercutindo tal nuance 

quando desautoriza, pelo pedido factível, de não incluir seu nome, por esta 

pendência, nos órgãos de proteção ao crédito. Na verdade, o pedido é 

incompleto ou mal feito, pois não basta comunicar que deixou de pagar as 

prestações, que tem consequências contratuais, na medida em que não 

será determinada suspensão alguma dos pagamentos, muito menos a 

possibilidade de outras cobranças que não seja a mera vedação de 

negativar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Lamentavelmente não se olvide que o pedido deve ser certo e 

determinado, a teor dos arts. 322 e 324 do CPC. Apesar de que na 

“...interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e 

observará o princípio da boa-fé”, a teor do § 2º do referido art. 322 do 

CPC, não é possível estender essa hermenêutica a ponto de albergar o 

que seria relevante e razoável se a parte não se dignou a expressar 

adequadamente os contornos de sua pretensão, deixando de explicitar o 

que intuitivamente seria ponderável fazê-lo. Retomando a análise da estrita 

postulação em tutela de urgência, calha ressaltar como importantes 

cláusulas gerais, aplicáveis a todas as avenças, em princípio, estipulam os 

arts. 421 e 422 do Código Civil que “a liberdade de contratar será exercida 

em razão e nos limites da função social do contrato”; sendo que “os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Probidade e 

boa-fé objetiva estas que se estendem ao distrato, vez que este se faz 

pela mesma forma exigida para o contrato, a teor do art. 472 do Código 

Civil. Isso implica que, a priori, a renitência de um dos contratantes não 

pode ser desarrazoada nem desproporcional, inclusive quanto a eventual 

inadimplemento ou mesmo intuito meramente de distrato, conforme autoriza 

os arts. 474 e 475 do citado Digesto Substantivo Civil. Probabilidade do 

direito demonstrada. Pelo menos em relação aos pontos acima para obter 

a tutela de urgência, nos limites pretendidos. Eventual negativação do 

nome da parte autora revela-se desnecessária a essas alturas da 

consecução contratual paralisada unilateralmente. Por outro lado, o perigo 

de dano à parte autora é intuitivo. Restrição ao seu nome pode causar 

transtornos relevantes por conta de uma dívida que a própria denunciou 

ser incapaz de saldar e pretende resolver, com os ônus razoáveis que lhe 

afetar. Portanto, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da pretendida tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, 

caput, do CPC. Deve ser concedida, conforme acima delimitado. Noutra 

senda, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, bem como os documentos 
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apresentados nos Ids. 14972155, 14972167 e 14972179 cabível deferir o 

pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente contrato de 

adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de tutela provisória 

de urgência em caráter antecedente, de modo a vedar à parte requerida 

incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, em 

razão do não pagamento delas ou excluí-lo, se já o inseriram. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 14:30 

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. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser 

anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte 

autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar os 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010029-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL (AUTOR(A))

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BATISTA DA SILVA (RÉU)

PAULO ROGERIO WEBER (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010029-40.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAFAEL 

ERNESTO BOLLICO DO AMARAL RÉU: PAULO ROGERIO WEBER, 

GUILHERME BATISTA DA SILVA Vistos etc. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 14:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. 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 as partes 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 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 do CPC. 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. Por fim, à míngua 

de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

TRANS TREVAO - TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1006756-53.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): TRANS TREVAO 

- TRANSPORTES LTDA - EPP POLO PASSIVO:RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Certifico que, em cumprimento a 

determinação id. 15611465, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 27 de novembro de 2018 as 8 horas,, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001542-81.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUCIANO DE 

LIMA POLO PASSIVO:RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAUDE Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15117412, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro 

de 2018 as 9 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 
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audiência será feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013360-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEGUMI IIDA (ADVOGADO(A))

NADIR FIGUEIREDO IND COM S A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013360-64.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): NADIR 

FIGUEIREDO IND COM S A POLO PASSIVO:RÉU: CARPELLO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Certifico que, em cumprimento a 

determinação id. 15108147 designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 27 de novembro de 2018 as 10 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008185-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO FAVERO (AUTOR(A))

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008185-89.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): VALDECIR 

ANTONIO FAVERO POLO PASSIVO:RÉU: COOPERATIVA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO GROSSO (COOPAF) 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.14001876 designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018 

as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003176-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, forneça o endereço correto e cidade, e caso 

for em outra comarca recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória( sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no 

site www.tjmt.jus.br ), e caso for na cidade de sinop, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013799-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, forneça o endereço correto e bairro, e efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, na cidade de Sinop, e , devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE (ADVOGADO(A))

MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1000837-83.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARCIA DE 

OLIVEIRA GUARDA POLO PASSIVO:RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação id.13538112, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 27 de novembro de 2018 as 14 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004018-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENEDITO IZAIAS FILHO (REQUERENTE)

TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

AVELINO LOCH (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004018-92.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: TEREZINHA 

LUCHOSKI IZAIAS, BENEDITO IZAIAS FILHO POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

AVELINO LOCH, ADENIR MARTINS DA SILVA Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 14660944, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018 as 15 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002523-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE PAULA (AUTOR(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (RÉU)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002523-47.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JONAS DE 

PAULA POLO PASSIVO:RÉU: AMERICAN AIRLINES INC, LATAM AIRLINES 
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GROUP S/A Certifico que, em cumprimento a determinação id. 14679135, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro 

de 2018 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 

Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002662-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO FERREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002662-62.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CARLOS 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR POLO PASSIVO:RÉU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15132497, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018 

as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005586-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CAMPAGNOLO - ME (AUTOR(A))

CLAUDEMIR NARDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO MOTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005586-46.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

LOURDES CAMPAGNOLO - ME RÉU: TECNO MOTOR PECAS E SERVICOS 

EIRELI - ME Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade de título 

cumulada com pedido de dano moral e tutela antecedente que Lourdes 

Campagnolo ME move contra Tecnomotor Peças e Serviços Ltda e Banco 

do Brasil S.A. Aduz a autora que em 12.12.2013 adquiriu um motor diesel 

Mercedes Benz da requerida Tecnomotor, pelo valor de R$ 3.500,00, 

conforme Nota Fiscal 003.766. Esclarece que a primeira requerida emitiu 

uma duplicata mercantil referente à transação comercial, de nº 3766, com 

vencimento para 22.01.2017, a qual não foi paga em razão de 

divergências quanto ao produto enviado, ocasionando o protesto do título 

pelo requerido Banco do Brasil. Afirma que transacionou com a requerida 

Tecnomotor, quitando o débito pelo valor de R$ 2.170,00, no entanto ela 

ainda não procedeu a baixa do protesto do título, razão pela qual busca a 

tutela deste juízo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do 

novo 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”. Compulsando os autos, verifico 

pelos documentos ID 13434442 que o autor e a requerida Tecnomotor 

celebraram acordo com relação ao inadimplemento da duplicata nº 3766, 

onde aquela pagou a esta a importância de R$ 2.170,00, na data de 

01.12.2017, conforme comprovante ID 13434477 e carta de anuência ID 

13434461. Já a certidão positiva de protesto, doc. ID 13434468, demonstra 

que a cártula em discussão foi endossada de forma translativa para o 

requerido Banco do Brasil S.A. Havendo endosso translativo do título de 

crédito para Instituição Financeira, esta se torna credora dos valores nele 

representados, não implicando quitação da dívida o eventual pagamento 

realizado junto ao credor originário, especialmente quando se verifica que 

a devedora foi notificada via Cartório para pagamento dos títulos à credora 

endossatária na data de 29.01.2014, e mesmo assim realizou o pagamento 

à credora originária em 01.12.2017. Em recente caso análogo, o E. TJ/MT 

assim decidiu: EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

DUPLICATAS – ENDOSSO TRANSLATIVO – NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA 

PARA PAGAMENTO JUNTO Á CREDORA ENDOSSATÁRIA PELO 

CARTÓRIO DE PROTESTO – PAGAMENTO JUNTO Á CREDORA 

ORIGINÁRIA COM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA POSTERIORMENTE 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO O 

ALEGADO PAGAMENTO EM DATA ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO LEVADA 

A EFEITO PELO CARTÓRIO DE PROTESTO – RECURSO PROVIDO. Tendo 

ocorrido o endosso transitivo de títulos de crédito e notificada a devedora 

pelo Cartório de Protesto para pagamento junto à endossatária não poderá 

ser efetivada tal quitação à credora originária endossante do título, 

especialmente, após o devedor ter conhecimento de que esta não tem 

mais legitimidade para recebimento do credito. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 09/07/2018) Pelo exposto, 

ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Considerando que a autora manifestou não ter 

interesse na realização da audiência de conciliação/mediação, determino a 

citação das requeridas para integrarem a relação processual, 

intimando-as para que se manifestem em cinco dias sobre o interesse ou 

não na realização da referida audiência. Havendo interesse, façam-me os 

autos cls. para designar audiência de conciliação, caso contrário, ficam as 

requeridas advertidas de que o prazo para a contestação tem início a 

partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 335, II do 

CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009657-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009657-28.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: 

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, RAFAEL JOSE BIANCHI EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Mantenho a decisão ID 10414356 por 

seus próprios fundamentos, até porque a petição ID 12167357 não foi 

instruída com qualquer documento que comprove “a decisão da AGC da 

embargante BIANCHI ALIMENTOS, que se pronunciou quanto à validade 

das premissas 04, 05 e 06, que consiste na supressão da garantia 

fidejussória pelo co-executado nos instrumentos que dão origem à 

presente execução, como, também, a própria extinção das obrigações, 

que reflete diretamente na exigibilidade do título exequendo”. Intime-se o 

embargante para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 dias. 

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009657-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009657-28.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: 

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, RAFAEL JOSE BIANCHI EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Mantenho a decisão ID 10414356 por 

seus próprios fundamentos, até porque a petição ID 12167357 não foi 

instruída com qualquer documento que comprove “a decisão da AGC da 

embargante BIANCHI ALIMENTOS, que se pronunciou quanto à validade 
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das premissas 04, 05 e 06, que consiste na supressão da garantia 

fidejussória pelo co-executado nos instrumentos que dão origem à 

presente execução, como, também, a própria extinção das obrigações, 

que reflete diretamente na exigibilidade do título exequendo”. Intime-se o 

embargante para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 dias. 

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIVALDO PIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco (05) dias, junte aos autos as guias 

referente ao pagamento das diligências conforme mencionado na petição 

de ID 12154495 para posterior prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011391-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA 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, no bairro Setor Industrial, 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, 1em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, 

visto que já decorreu e muito o prazo solicitado na petição de ID 12158518.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013764-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO NOGUEIRA SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto a 

não citação do requerido, conforme certidão de ID 12099827.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002403-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS VARELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

STEFFANY RAWA STANTOWTZ (REQUERIDO)

UNICLINICA SINOP LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002403-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

ROSANA DE BARROS VARELA REQUERIDO: UNICLINICA SINOP LTDA, 

STEFFANY RAWA STANTOWTZ Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização que Rosana de Barros Varela move contra Uniclínica Sinop 

Ltda e Steffany Rawa Stantowtz em razão dos danos que afirma ter 

sofrido em decorrência da suposta má prestação pelos serviços 

prestados pelas requeridas. Contestando a ação, a requerida Uniclínica 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que “apenas 

forneceu o consultório e as salas com a mobília e equipamentos, conforme 

Contrato de Parceria em anexo, ou seja, não há qualquer vínculo direto 

entre as partes”. Instada a se manifestar, a autora defendeu que o 

contrato de parceria celebrado entre as requeridas “não passa de prova 

forjada para tirar a responsabilidade da empresa, pois trata-se de contrato 

apócrifo, não tendo reconhecimento das firmas nele constantes e nem 

assinaturas de testemunhas”, bem como que a requerida Steffany postou 

fotos em sua rede social utilizando uniforme da requerida Uniclínica. Vale 

dizer que a relação descrita na inicial se caracteriza como de consumo, 

vez que a autora nela figurou como destinatária final do serviço de 

fisioterapia, realizado pela segunda requerida nas dependências da 

primeira requerida. Registre-se que a alegação da primeira requerida de 

que apenas locava o espaço à segunda requerida não merece prosperar, 

pois o Contrato de Parceria ID 6123058 evidencia que a requerida Steffany 

pagava à requerida Uniclínica um percentual dos valores dos serviços que 

lá prestava, ou seja, ambos auferiam lucro na prestação de serviços de 

fisioterapia. Vale dizer que o caso dos autos versa sobre acidente pelo 

fato do serviço, previsto no art. 14 do CDC que, ao se referir ao 

fornecedor como responsável pelos danos inclui todos os partícipes da 

cadeia de fornecimento. Assim, por tratar os presentes autos sobre danos 

causados pelo defeito do serviço, ambas as requeridas possuem 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual 

rejeito a preliminar. Neste sentido: CIVIL, PROCESSO CIVIL E 

CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO DA BARBA A 

LASER. QUEIMADURAS NA FACE E PESCOÇO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS 

ENTREGUES EM JUÍZO DIVERSO DO COMPETENTE E JUNTADOS 

SOMENTE APÓS DECURSO DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 2º E 4º, 

DA LEI N. 9.800/99. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO 

DE PARCERIA ENTRE CLÍNICA DE ESTÉTICA E MÉDICO RESPONSÁVEL. 

REJEIÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. 

DESCABIMENTO. PRIMEIRO APELO IMPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO 

CONHECIDO. 1. A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 2º, DA LEI N. 9.800/99, A 

UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE FAC-SÍMILE NÃO PREJUDICA O 

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, DEVENDO OS ORIGINAIS SER ENTREGUES 

AO JUÍZO EM ATÉ CINCO DIAS DA DATA DE SEU TÉRMINO. 2. CONFORME 

ART. 4º, DO MESMO DIPLOMA, A PARTE QUE SE UTILIZA DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO TORNA-SE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PEÇA 

PROCESSUAL AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE. 3. TANTO A 

CLÍNICA ESTÉTICA, QUANTO O MÉDICO QUE NELA PRESTA SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS, SÃO PARTES LEGITIMADAS PASSIVAMENTE EM 

AÇÃO INTENTADA COM A FINALIDADE DE REPARAR DANOS 

DECORRENTES DE TRATAMENTO ESTÉTICO. 4. O QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE ATENDER AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, 

CONSIDERANDO-SE, NO CASO CONCRETO, A EXTENSÃO E A 

GRAVIDADE DO DANO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE, ALÉM 

DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. 5. RECURSO DA 

PRIMEIRA RECORRENTE IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO 

RECORRENTE NÃO CONHECIDO. (TJ-DF - APC: 20090710034072 DF 

0000701-56.2009.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 

Data de Julgamento: 14/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 23/05/2014 . Pág.: 184) As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo outros 

vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. 

Defiro as provas requeridas, notadamente a pericial e testemunhal. Para 

tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o Dr. Frederico 

Alberto Bussolaro, ortopedista, que poderá ser encontrado no Hospital 

Dois Pinheiros, sito à Av. Tarumãs, nº 995, centro, Sinop-MT, telefone (66) 

3517-2600, a fim de “apurar cabalmente se o procedimento adotado junto 

à requerente foi correto, bem como de que a eventual refratura decorreu 

ou não do exercício da atividade executada na mesma”, ID 8269891. 

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, 
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intime-se o Sr. Perito para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. 

Oferecida a proposta de honorários, intimem-se as requeridas para que 

efetuem o depósito, na proporção de 50% cada uma, ou esclareçam 

porque não o faz, no prazo de cinco dias, consignando que o não 

pagamento injustificado acarretará na não realização da perícia, arcando 

as requeridas 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 pago apenas ao final. Sendo 

indicados assistentes técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 

466, § 2º do CPC. 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. 

Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Intimem-se as requeridas 

para, querendo, manifestarem-se em cinco dias sobre as radiografias que 

foram depositadas de forma física na escrivania deste juízo, conforme 

certidão ID 8317054. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002403-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS VARELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

STEFFANY RAWA STANTOWTZ (REQUERIDO)

UNICLINICA SINOP LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002403-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

ROSANA DE BARROS VARELA REQUERIDO: UNICLINICA SINOP LTDA, 

STEFFANY RAWA STANTOWTZ Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização que Rosana de Barros Varela move contra Uniclínica Sinop 

Ltda e Steffany Rawa Stantowtz em razão dos danos que afirma ter 

sofrido em decorrência da suposta má prestação pelos serviços 

prestados pelas requeridas. Contestando a ação, a requerida Uniclínica 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que “apenas 

forneceu o consultório e as salas com a mobília e equipamentos, conforme 

Contrato de Parceria em anexo, ou seja, não há qualquer vínculo direto 

entre as partes”. Instada a se manifestar, a autora defendeu que o 

contrato de parceria celebrado entre as requeridas “não passa de prova 

forjada para tirar a responsabilidade da empresa, pois trata-se de contrato 

apócrifo, não tendo reconhecimento das firmas nele constantes e nem 

assinaturas de testemunhas”, bem como que a requerida Steffany postou 

fotos em sua rede social utilizando uniforme da requerida Uniclínica. Vale 

dizer que a relação descrita na inicial se caracteriza como de consumo, 

vez que a autora nela figurou como destinatária final do serviço de 

fisioterapia, realizado pela segunda requerida nas dependências da 

primeira requerida. Registre-se que a alegação da primeira requerida de 

que apenas locava o espaço à segunda requerida não merece prosperar, 

pois o Contrato de Parceria ID 6123058 evidencia que a requerida Steffany 

pagava à requerida Uniclínica um percentual dos valores dos serviços que 

lá prestava, ou seja, ambos auferiam lucro na prestação de serviços de 

fisioterapia. Vale dizer que o caso dos autos versa sobre acidente pelo 

fato do serviço, previsto no art. 14 do CDC que, ao se referir ao 

fornecedor como responsável pelos danos inclui todos os partícipes da 

cadeia de fornecimento. Assim, por tratar os presentes autos sobre danos 

causados pelo defeito do serviço, ambas as requeridas possuem 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual 

rejeito a preliminar. Neste sentido: CIVIL, PROCESSO CIVIL E 

CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO DA BARBA A 

LASER. QUEIMADURAS NA FACE E PESCOÇO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. APELAÇÃO INTERPOSTA VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS 

ENTREGUES EM JUÍZO DIVERSO DO COMPETENTE E JUNTADOS 

SOMENTE APÓS DECURSO DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 2º E 4º, 

DA LEI N. 9.800/99. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO 

DE PARCERIA ENTRE CLÍNICA DE ESTÉTICA E MÉDICO RESPONSÁVEL. 

REJEIÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. 

DESCABIMENTO. PRIMEIRO APELO IMPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO 

CONHECIDO. 1. A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 2º, DA LEI N. 9.800/99, A 

UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE FAC-SÍMILE NÃO PREJUDICA O 

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, DEVENDO OS ORIGINAIS SER ENTREGUES 

AO JUÍZO EM ATÉ CINCO DIAS DA DATA DE SEU TÉRMINO. 2. CONFORME 

ART. 4º, DO MESMO DIPLOMA, A PARTE QUE SE UTILIZA DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO TORNA-SE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PEÇA 

PROCESSUAL AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE. 3. TANTO A 

CLÍNICA ESTÉTICA, QUANTO O MÉDICO QUE NELA PRESTA SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS, SÃO PARTES LEGITIMADAS PASSIVAMENTE EM 

AÇÃO INTENTADA COM A FINALIDADE DE REPARAR DANOS 

DECORRENTES DE TRATAMENTO ESTÉTICO. 4. O QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE ATENDER AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, 

CONSIDERANDO-SE, NO CASO CONCRETO, A EXTENSÃO E A 

GRAVIDADE DO DANO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE, ALÉM 

DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. 5. RECURSO DA 

PRIMEIRA RECORRENTE IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO 

RECORRENTE NÃO CONHECIDO. (TJ-DF - APC: 20090710034072 DF 

0000701-56.2009.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 

Data de Julgamento: 14/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 23/05/2014 . Pág.: 184) As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo outros 

vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. 

Defiro as provas requeridas, notadamente a pericial e testemunhal. Para 

tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o Dr. Frederico 

Alberto Bussolaro, ortopedista, que poderá ser encontrado no Hospital 

Dois Pinheiros, sito à Av. Tarumãs, nº 995, centro, Sinop-MT, telefone (66) 

3517-2600, a fim de “apurar cabalmente se o procedimento adotado junto 

à requerente foi correto, bem como de que a eventual refratura decorreu 

ou não do exercício da atividade executada na mesma”, ID 8269891. 

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. 

Oferecida a proposta de honorários, intimem-se as requeridas para que 

efetuem o depósito, na proporção de 50% cada uma, ou esclareçam 

porque não o faz, no prazo de cinco dias, consignando que o não 

pagamento injustificado acarretará na não realização da perícia, arcando 

as requeridas 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 pago apenas ao final. Sendo 

indicados assistentes técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 

466, § 2º do CPC. 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. 

Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Intimem-se as requeridas 

para, querendo, manifestarem-se em cinco dias sobre as radiografias que 

foram depositadas de forma física na escrivania deste juízo, conforme 

certidão ID 8317054. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011612-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

SANDRO JOSE LEAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento ao respeitável 

mandado retro, extraído autos sob nº 1011612-94.2017.8.11.0015, nesta 

cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no endereço 

constante do respeitável mandado, na Rua dos Araçás, 465, Bairro: 

Jardim Imperial, Sinop/MT, e lá estando, por duas vezes em horários 

alternados, deixei de proceder à citação da parte requerida PENHA 

CONSTRUTURA LTDA, na pessoa de seu Representante Legal, por não 

encontrar a mencionada empresa nem o seu Representante. CERTIFICO E 

DOU FÉ, que estando no endereço, constatei residir a Senhora Cristiana 

Souza Figueiredo juntamente com a sua família, segundo ela, 

aproximadamente seis (06) meses em regime de aluguel, e, que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 358 de 421



conhece nem conheceu a referida empresa nem seu Representante. 

Assim sendo, em face da não localização da requerida, devolvo o 

respeitável mandado para os devidos fins. Por ser verdadeiro e dou fé. 

Sinop/MT, 10/08/2018 EDÉZIO PEREIRA JORGE Oficial de Justiça SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007883-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

CARLA RENATA CAMPIDELLI BASILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO BARELA (REQUERIDO)

ELISANGELA CRISTINA VINHOLI BARELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO em cumprimento ao respeitável mandado, que diligenciei no dia 

25/09/2018, até a Avenida das Embaúbas, 816, centro, local em que 

PROCEDI COM A CITAÇÃO do requerido SR. RONIVALDO BARELA; em 

conformidade com o teor do mandado e petição inicial, cujas cópias 

seguiram anexas; mais precisamente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar sua defesa aos termos da presente ação. Ciente de todos os 

termos aceitou a contrafé e exarou o seu ciente no r. mandado e aceitou a 

contrafé que lhe ofereci. Quanto a CITAÇÃO da Sra. ELISANGELA 

CRISTINA VINHOLI, não foi possível proceder, pois conforme informou o 

Sr. Ronivaldo, a requerida se encontra me Cuiabá, acompanhando 

tratamento médico de seu genitor, não tem previsão de retorno. Diante do 

exposto, devolvo o r. mandado para as providências. O referido é verdade 

e dou fé. JANDIRA MARIA HINTZ Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

ATACADAO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE MORAES CARVALHO BRAVO (RÉU)

RAMONA AGENOR CAMBRAIA (RÉU)

Outros Interessados:

ELAINE LOURDES LOPES LUCAS SCHUMANN OAB - 029.863.601-81 

(REPRESENTANTE)

NILSON SCHUMANN OAB - 549.240.819-49 (REPRESENTANTE)

 

MALOTE DIGITAL ENCAMINHANDO CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001686-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

CITAÇÃO ID 15433701

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008970-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA BATISTA RIBEIRO COSTA (RÉU)

VALDIR DE ARAUJO COSTA (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/reintegração, no bairro Jardim 

Bougainville, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 

VISTOS, ETC... SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda ingressou 

com a presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

contra Valdir de Araújo Costa e Karina Batista Ribeiro Costa. Segundo a 

autora, na qualidade de proprietária e possuidora do imóvel urbano 

denominado de lote 27, situado na rua JB 15, quadra 28, localizado no 

loteamento Jardim Bouganville, em Sinop, vendeu o referido imóvel aos 

requeridos em 27/04/2015, através do contrato particular de compromisso 

de compra e venda nº 55.028.27.04.15, mediante o pagamento de uma 

entrada de R$ 3.275,44 e 180 parcelas mensais e sucessivas de R$ 

497,18 cada. Que os requeridos deixaram de efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas a partir de junho de 2016, não obstante terem tomado 

posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que os requeridos 

embora notificados pelo Cartório de Registro de Imóveis não se importaram 

em purgar a mora no prazo que lhes fora concedido, permanecendo no 

imóvel de forma precária. Por essas razões ingressou com a presente 

Ação. É o relatório. DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão 

contratual c/c reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é 

consequência da procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o 

art. 300 do novo 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”. Compulsando os autos, 

verifico que a autora é proprietária do imóvel em questão e por exercer 

sobre este a posse, firmou com os requeridos um contrato de 

compromisso de compra e venda, sendo que eles se obrigaram a pagar à 

autora 180 parcelas, porém, pagaram apenas 12, estando em mora com 

as demais. Na cláusula 14ª do contrato, ficou estabelecido o pacto 

comissório, onde o atraso no pagamento das parcelas por mais de 30 dias 

implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador obrigado a 

restituir o imóvel. Notificados em data de 24.05.2018 para que efetuassem 

o pagamento das prestações atrasadas, os requeridos permaneceram 

inertes, isto é, nem pagaram e nem devolveram o imóvel, fato que revela a 

probabilidade do direito da autora, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta 

consubstanciado no fato de que a inadimplência se arrasta desde junho 

de 2016, portanto, há mais de dois anos, o que evidencia que os 

requeridos não possuem condições financeiras de honrar o compromisso 

assumido, além do que, não há que se falar em adimplemento substancial, 

já que a doutrina e a jurisprudência entendem que para a sua 

caracterização é necessário no mínimo o pagamento de 85% do total das 

parcelas, o que nem de longe é o caso dos autos. A tutela antecipada, 

como requerida na inicial, não acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, 

eis que o imóvel será entregue à requerente mediante termo de depósito, 

assumindo ela o encargo de fiel depositária até decisão final desta lide. 

Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para reintegrar a requerente na 

posse do imóvel descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo 

resistência por parte dos requeridos, determino que se cumpra o 

competente mandado de reintegração de posse, mediante força policial, 

oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual 

deverá agir com o rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e 

com as cautelas de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. 

Considerando que a autora manifestou não ter interesse na realização da 

audiência de conciliação/mediação, determino a citação dos requeridos 

para integrarem a relação processual, intimando-os para que se 

manifestem em cinco dias sobre o interesse ou não na realização da 

referida audiência. Havendo interesse, façam-me os autos cls. para 

designar audiência de conciliação, caso contrário, ficam os requeridos 

advertidos de que o prazo para a contestação tem início a partir do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 335, II do CPC, ou 

após o prazo de 05 dias concedidos para sua manifestação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008934-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA (RÉU)
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DALILA DE JESUS LIMA (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/reintegração, no bairro Jardim 

Bougainville, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 

VISTOS, ETC... SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda ingressou 

com a presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

contra Antônio de Souza e Dalila de Jesus Lima Souza. Segundo a autora, 

na qualidade de proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de 

lote 21, situado na rua JB 11, quadra 74, localizado no loteamento Jardim 

Bouganville, em Sinop, vendeu o referido imóvel aos requeridos em 

05/01/2015, através do contrato particular de compromisso de compra e 

venda nº 55.074.21.01.15, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 

3.471,11 e 180 parcelas mensais e sucessivas de R$ 526,88 cada. Que 

os requeridos deixaram de efetuar o pagamento das parcelas vencidas a 

partir de setembro de 2016, não obstante terem tomado posse no dia da 

efetivação do negócio. Esclarece que os requeridos embora notificados 

pelo Cartório de Registro de Imóveis não se importaram em purgar a mora 

no prazo que lhes fora concedido, permanecendo no imóvel de forma 

precária. Por essas razões ingressou com a presente Ação. É o relatório. 

DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é consequência da 

procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo 

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”. Compulsando os autos, verifico que a autora é 

proprietária do imóvel em questão e por exercer sobre este a posse, 

firmou com os requeridos um contrato de compromisso de compra e 

venda, sendo que eles se obrigaram a pagar à autora 180 parcelas, 

porém, pagaram apenas 18, estando em mora com as demais. Na cláusula 

13ª do contrato, ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso no 

pagamento das parcelas por mais de 30 dias implicaria na sua rescisão 

automática, ficando o comprador obrigado a restituir o imóvel. Notificados 

em data de 24.05.2018 para que efetuassem o pagamento das prestações 

atrasadas, os requeridos permaneceram inertes, isto é, nem pagaram e 

nem devolveram o imóvel, fato que revela a probabilidade do direito da 

autora, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta consubstanciado no fato 

de que a inadimplência se arrasta desde setembro de 2016, portanto, há 

mais de dois anos, o que evidencia que os requeridos não possuem 

condições financeiras de honrar o compromisso assumido, além do que, 

não há que se falar em adimplemento substancial, já que a doutrina e a 

jurisprudência entendem que para a sua caracterização é necessário no 

mínimo o pagamento de 85% do total das parcelas, o que nem de longe é o 

caso dos autos. A tutela antecipada, como requerida na inicial, não 

acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel será 

entregue à requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o 

encargo de fiel depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma 

vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido 

de tutela de urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel 

descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por 

parte dos requeridos, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Considerando que a 

autora manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação dos requeridos para integrarem 

a relação processual, intimando-os para que se manifestem em cinco dias 

sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo 

interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, 

caso contrário, ficam os requeridos advertidos de que o prazo para a 

contestação tem início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para 

sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008846-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL SOUZA BRUNO (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/reintegração, no bairro Jardim 

Bougainville, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. 

VISTOS, ETC... SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda ingressou 

com a presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

contra Noel Souza Bruno Segundo a autora, na qualidade de proprietária e 

possuidora do imóvel urbano denominado de lote 17, situado na rua JB 11, 

quadra 75, localizado no loteamento Jardim Bouganville, em Sinop, vendeu 

o referido imóvel ao requerido em 10/03/2016, através do contrato 

particular de compromisso de compra e venda nº 55.075.17.03.16, 

mediante o pagamento de uma entrada de R$ 3.974,32 e 120 parcelas 

mensais e sucessivas de R$ 765,38 cada. Que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir de março de 2017, 

não obstante ter tomado posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece 

que o requerido embora notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis 

não se importou em purgar a mora no prazo que lhe fora concedido, 

permanecendo no imóvel de forma precária. Por essas razões ingressou 

com a presente Ação. É o relatório. DECIDO. Trata o presente feito de 

ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Como é sabido, a 

reintegração é consequência da procedência do pedido de rescisão. 

Todavia, dispõe o art. 300 do novo 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”. 

Compulsando os autos, verifico que a autora é proprietária do imóvel em 

questão e por exercer sobre este a posse, firmou com o requerido um 

contrato de compromisso de compra e venda, sendo que ele se obrigou a 

pagar à autora 120 parcelas, porém, pagou apenas 10, estando em mora 

com as demais. Na cláusula 14ª do contrato, ficou estabelecido o pacto 

comissório, onde o atraso no pagamento das parcelas por mais de 30 dias 

implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador obrigado a 

restituir o imóvel. Notificado em data de 24.05.2018 para que efetuasse o 

pagamento das prestações atrasadas, o requerido permaneceu inerte, isto 

é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, fato que revela a probabilidade do 

direito da autora, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta 

consubstanciado no fato de que a inadimplência se arrasta desde março 

de 2017, portanto, há mais um ano e meio, o que evidencia que o requerido 

não possui condições financeiras de honrar o compromisso assumido, 

além do que, não há que se falar em adimplemento substancial, já que a 

doutrina e a jurisprudência entendem que para a sua caracterização é 

necessário no mínimo o pagamento de 85% do total das parcelas, o que 

nem de longe é o caso dos autos. A tutela antecipada, como requerida na 

inicial, não acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel 

será entregue à requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o 

encargo de fiel depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma 

vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido 

de tutela de urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel 

descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por 

parte do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Considerando que a 

autora manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação do requerido para integrar a 

relação processual, intimando-o para que se manifeste em cinco dias 

sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo 

interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, 
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caso contrário, ficam os requeridos advertidos de que o prazo para a 

contestação tem início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para 

sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005649-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS GIACOMELI (EXEQUENTE)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005649-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS GIACOMELI EXECUTADO: WILSON ROQUE POZZOBON, 

JURACI MASIERO POZZOBON Vistos, etc. Intime-se o exequente para que 

proceda ao pagamento da complementação dos honorários periciais 

requeridos na petição ID 14953667 no prazo de cinco dias, ou esclareça 

porque não o faz no mesmo prazo. Efetuado o depósito, autorizo o 

levantamento de 50% em favor do perito, devendo o remanescente ser 

pago apenas ao final. Efetuado o pagamento, façam-me os autos cls. para 

designação de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Desde já 

consigno o prazo de 15 dias para a entrega do laudo pericial. No mais, 

cumpra-se a decisão ID 11141942 no que couber. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005649-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS GIACOMELI (EXEQUENTE)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005649-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS GIACOMELI EXECUTADO: WILSON ROQUE POZZOBON, 

JURACI MASIERO POZZOBON Vistos, etc. Intime-se o exequente para que 

proceda ao pagamento da complementação dos honorários periciais 

requeridos na petição ID 14953667 no prazo de cinco dias, ou esclareça 

porque não o faz no mesmo prazo. Efetuado o depósito, autorizo o 

levantamento de 50% em favor do perito, devendo o remanescente ser 

pago apenas ao final. Efetuado o pagamento, façam-me os autos cls. para 

designação de dia, hora e local para o início dos trabalhos. Desde já 

consigno o prazo de 15 dias para a entrega do laudo pericial. No mais, 

cumpra-se a decisão ID 11141942 no que couber. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009518-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME (REQUERIDO)

DANILLO HENRIQUE FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009518-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: TRANSPORTES 

RODO KIKO LTDA - ME Vistos, etc... Diante da certidão de ID. 15738554, 

determino o cancelamento da audiência designada para o dia 05/12/2018. 

Devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais. Às Providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005867-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. E. (ADVOGADO(A))

J. A. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. F. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. A. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005867-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE ALTAIR MIERSCH REQUERIDO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão que José Altair 

Mierch move contra Leonardo Eloi Folle Berlatto em razão de um contrato 

de compra e venda entabulado entre as partes. Aduz o autor que adquiriu 

dois reboques SR/Guerra, placas MDQ-1303 e MDQ-1263 do requerido, 

mediante a entrega de um veículo Fiat Strada placa OBG-6225, “3.Outra 

parte do pagamento requerente passou um cheque ao requerido no valor 

de R$ (17.333,000) dezessete mil reais, em nome de Carlos Antonio 

Cotinho Rocha da Agencia 8509,conta corrente N º 01597-3 , numero do 

cheque 001241. 4.A terceira parte do pagamento o requerente se 

compromete a depositar na conta do requerido Bradesco Agencia 5582 , 

conta corrente 0000964-4, em nome da transportadora Alto Alegre,na 

CNPJ 10.278.688/0001-20. 5 .A quarta e a Ultima parte do pagamento o 

requerente passou ao requerido uma moto Biz 125 marca Honda , com 

placa AXG-6302 Assis Chatubriana .Paraná., no valor R$ (5.000,00) Cinco 

mil Reais”. Alega que ficou estipulado que o requerido iria passar os 

documentos dos reboques no outro dia, o que não ocorreu até o presente 

momento, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

realizada a busca e apreensão do veículo Strada. É o relato do 

necessário. DECIDO. Muito embora esteja claro que o autor almeje a busca 

e apreensão do veículo Strada, a verdade é que ele não esclareceu qual 

será a ação principal, se pretende a rescisão do contrato ou obrigar o 

requerido a cumpri-lo. Também não esclareceu se realizou os pagamentos 

das parcelas e nem quando irá devolver os reboques ao requerido, caso a 

ação principal seja de rescisão contratual. Verifico ainda que o autor 

atribuiu à causa o singelo valor de R$ 1.000,00, quando o contrato em 

discussão perfaz o valor de R$ 51.500,00, doc. ID 13576332, razão pela 

qual, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixo o valor da causa em 

R$ 51.500,00. Por fim, em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o autor é proprietário de 

empresa do ramo de transportes, CNPJ nº 24378173/0001-06 e de 

diversos veículos automotores, tais como M.Benz/L 1618, placa 

BWD-0996, M.Benz/L 1113, placa KFT-3018, IVECO/Stralihd740s, placa 

GAT-6661 e Honda Biz, placa QBL-5542, o que evidencia que ele não é 

necessitado para os fins do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Ademais, os documentos 

carreados aos autos evidenciam que o autor efetua negociação de altos 

valores, tais como um caminhão de R$ 65.000,00, doc. ID 13576347, onde 

inclusive recebe o pagamento de R$ 17.738,63 através de 147,8 gramas 

de ouro, o que corrobora com a afirmação de que ele não é necessitado. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intime-se o autor para que emende a inicial, 

retificando as irregularidades acima apontadas em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, art. 321, parágrafo único do CPC, bem como 

proceda ao pagamento das custas processuais, em seis parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

JOCIMAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)
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Intimar o advogado do embargado para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos informando se as testemunhas arroladas 

comparecerão à audiência designada independentemente de intimação 

pessoal, devendo as partes observarem o disposto no art. 455 e seus 

parágrafos do CPC, para, se for o caso, fazer incidir a norma do 

parágrafo 4º do referido artigo. Deverá também informar nos autos se o 

seu constituinte comparecerá na audiência designada independentemente 

de intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006271-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

JOAO PEDRO DE DEUS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL LAURO VIANA (EXECUTADO)

VIANA & VIANA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO MARQUES VIANA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO PROCESSO n. 

1006271-53.2018.8.11.0015 Valor da causa: $0.00 ESPÉCIE: EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO DA AMAZONIA SA 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 313, 

COORDENADORIA JURÍDICA, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-370 POLO PASSIVO: VIANA & VIANA LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1867, - DE 1623 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-108 ANIBAL LAURO VIANA 

Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, 392, - ATÉ 519/520, JARDIM MARINGÁ, 

SINOP - MT - CEP: 78556-234 EDUARDO MARQUES VIANA Endereço: RUA 

ROBERTO ROBINSON, 01, JARDIM BOA VISTA (ZONA OESTE), SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05584-050 Senhor(a) Advogado: A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade encaminhar a 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado,a Carta Precatória com a 

finalidade proceder a citação do executado, devidamente instruída, para 

que seja providenciado o seu devido cumprimento, devendo ainda no 

prazo de dez (10) dias juntar nos autos comprovante de distribuição da 

referida Carta Precatória no Juízo Deprecado. SINOP, 11 de outubro de 

2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002242-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que em cumprimento a determinação do MM Juiz de Direito da 3ª 

Vara Cível desta Comarca, diligenciei-me ao endereço descrito no 

mandado onde fui atendida pela moradora Leocádia Herbert, ela informou 

que reside no endereço há três anos, que não conhece o requerido, mas 

sabe que residiu ali, pois recebe correspondências e pessoas que o 

procuram ali. Diante do exposto DEIXEI DE CITAR o requerido BERTOLINO 

MESSIAS DA SILVA. O referido é verdade e dou fé. Silvani Wall Gomes. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005181-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

CARLOS DA SILVA CHAVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIJHONES ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que ao cumprir a determinação do 

MM. Juiz de Direito diligenciei nesta data a Rua Maravilha, Jd. Veneza onde 

DEIXEI de proceder com a CITAÇÃO de LIJHONES ALVES DE SOUZA visto 

que na referida rua não há de forma visível ao público o número 491, 

porém, em frente ao número 492 esta um terreno baldio e ao lado, que fica 

em uma esquina, não há moradores, há somente um container fechado. 

Indagando vizinhos não obtive êxito em localizar o executado. Diante do 

exposto, devolvo o presente mandado. O referido é verdade e dou fé. 

João Carlos Girardi, Oficial de Justiça, Mat. 7660. SINOP/MT, 23 de julho de 

2018. JOAO CARLOS GIRARDI Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001036-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONE MARQUES ARANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligência à Avenida das 

Figueiras, 842, Setor Industrial Norte, Sinop MT, DEIXEI DE PROCEDER À 

CITAÇÃO de CLEONE MARQUES ARANTES, por não ser lá encontrado 

(não existe mais a sala 03 - em reforma), segundo Suelen, que trabalha na 

Sala 02 (Escritório da Fazenda Batistelli), a qual não conhece o requerido. 

SINOP/MT, 16 de agosto de 2018. BERNADETE BORBA Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006650-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO (ADVOGADO(A))

SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, visto que a 

carta precatória encaminhada para a comarca de Curitiba - PR retornou 

sem distribuição face a ausência de recolhimento de custas naquele juízo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007787-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

VALDECIR REZENDE FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação 

sob ID nº-15855404, no prazo de 10( dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009925-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOARES ARAGAO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO MADRID (ADVOGADO(A))

BRUNO LUAN DA SILVA (REQUERENTE)

IVELINE GUANAES MEIRA INFANTE MADRID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO UNIAO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009925-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO 

LUAN DA SILVA, LUANA SOARES ARAGAO DA SILVA REQUERIDO: 

FRIGORIFICO UNIAO SA 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. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010073-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERIDO)

LAGOA CLARA AGRICOLA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010073-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: LAGOA CLARA AGRICOLA S.A., OTAVIANO 

OLAVO PIVETTA Vistos, etc... Intime-se o Exequente, por meio do 

advogado William Carmona Maya para que, no prazo de 15 dias, regularize 

a sua representação processual, juntando procuração outorgada por 

quem detêm poderes, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz 

de origem. Compulsando os autos, verifico que a missiva aportou neste 

Juízo, com a finalidade de proceder-se a avaliação dos imóveis descritos 

pelo Juízo Deprecante. Ocorre que, em razão da extensão das áreas a 

serem avaliadas, fato que pode ser facilmente constatado pelas Matrículas 

carreadas aos autos, a diligência demanda conhecimentos especializados, 

o que reclama a nomeação de perito. Deste modo, nomeio para funcionar 

como perito deste juízo o Engenheiro Civil João Gheller, que poderá ser 

encontrado na Avenida das Figueiras, nº 1646, Sala 03, Centro, na cidade 

de Sinop. 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. Oferecida a proposta de honorários, intime-se o Exequente 

para que efetue o depósito ou esclareça porque não o faz, no prazo de 

cinco dias. Efetuado o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor 

do perito, devendo o remanescente ser pago apenas ao final. Sendo 

indicados assistentes técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 

466, § 2º do CPC. 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. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da presente decisão. Cumpridas as 

diligências acima, façam-me os autos cls. para designação de dia, hora e 

local para o início dos trabalhos. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005802-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM BRANDAO BLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005802-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EMERSOM BRANDAO BLOS Vistos, etc... 

Intime-se a Autora para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento 

ao feito, efetuando o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009339-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME (AUTOR(A))

ANNA DEBORA ROMUALDO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009339-11.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VERA CRUZ 

HOSPITALAR LTDA - ME RÉU: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013069-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARLOS ALVES - EPP (EXECUTADO)

SILVIO CARLOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013069-64.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: SILVIO CARLOS ALVES - EPP, 

SILVIO CARLOS ALVES Vistos, etc... A teor do disposto no art. 836 do 

CPC, determino o desbloqueio da quantia penhorada na conta dos 

devedores. Cumpra-se o último despacho. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012132-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012132-54.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CLAUDITO JOSE DA 
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COSTA, LUIZ CESAR GOMES DA COSTA Vistos, etc... Intime-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC. Considerando que a penhora realizada 

na conta corrente do devedor satisfaz integralmente o débito exequendo, 

determino a intimação da exequente para que requeira o que entender de 

direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010714-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISANGELA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010714-81.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MARISANGELA 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc... A teor do disposto no art. 836 do CPC, 

determino o desbloqueio da quantia penhorada na conta da devedora. 

Cumpra-se o último despacho. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008989-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DONIZETE RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PORTELLA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1008989-23.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: RUY PORTELLA DE SOUZA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c tutela de 

urgência que Alcir Pereira de Oliveira move contra Ruy Portella de Souza, 

ao fundamento de que este vem efetuando postagens da sua foto no 

Facebook com legendas depreciativas, tais como: “Gigolô mantido por LB 

às custas do ex” e “O gigolô da loura burra”, razão pela qual busca a 

tutela deste juízo a fim de que seja determinado ao requerido a imediata 

exclusão do referido conteúdo da sua conta do facebook. É o sucinto 

relato do necessário. DECIDO. Trata o presente feito de ação de 

indenização por danos morais onde o requerente busca a tutela de 

urgência consistente em uma determinação para que o requerido retire 

determinadas postagens depreciativas do seu facebook. Em se tratando 

de direito de imagem, a Constituição pátria dispõe no inciso X do art. 5 que 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. No plano infraconstitucional, o Código Civil 

estabelece em seu art. 20 que “salvo se autorizadas, ou se necessárias à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação 

de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 

utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 

requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 

honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 

comerciais”. Dispõe o art. 300 do novo 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”. 

Conforme se verifica através dos documentos ID 15258828, o requerido 

postou duas fotografias do requerente em seu perfil da rede social 

Facebook, vinculando tais fotos a comentários depreciativos que afetam a 

honra, boa fama e respeitabilidade deste, portanto, presente a prova 

inequívoca que me convence da verossimilhança do alegado. O fundado 

receio de dano irreparável é notório, uma vez que a honra, boa fama e 

respeitabilidade do requerente estarão abaladas enquanto as postagens 

depreciativas permanecerem na internet. Por essas razões, e entendendo 

que inicialmente estão presentes os requisitos exigidos pela lei, concedo a 

tutela antecipada para determinar que o requerido proceda com a remoção 

das postagens das fotos do requerente com legendas depreciativas que 

realizou perante o facebook, no prazo de 24 horas, sob pena de multa que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento desta decisão. 

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

não foram localizados elementos que desabonem a declaração de 

hipossuficiência ID 15258819, razão pela qual defiro ao requerente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o réu para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

07/11/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador 

situada no Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, 

sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. 

Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo 

realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o 

caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da primeira 

sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou 

mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009256-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVALDO MONTEIRO (REQUERENTE)

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009256-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

LERIVALDO MONTEIRO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por dano material c/c 

restituição de valores e lucros cessantes com pedido de tutela de 

urgência que Lerivaldo Monteiro move contra Aguilera Autopeças ltda – 

Castrillon Autopeças, ao fundamento de que adquiriu determinadas peças 

da empresa/requerida a fim de proceder a manutenção do seu caminhão, 

no entanto, uma folga de 1 mm entre a junta e o cabeçote do motor 

ocasionou a mistura de água com o óleo lubrificante, danificando 

completamente o motor. Esclarece que o problema ocorreu em razão de 

que a empresa/requerida lhe vendeu uma peça errada, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de obriga-la a reparar o motor do 

caminhão. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

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”. Aduz o autor que a empresa/requerida lhe 

vendeu uma junta de cabeçote 1 mm mais fina que a original e que isso 

ocasionou grandes danos no motor do seu caminhão. Ocorre que neste 

momento processual, de cognição sumária, inexiste a prova inequívoca de 

que o problema no motor tenha sido ocasionado pela peça vendida pela 

requerida, o que somente poderá ser elucidado através de perícia técnica 

a ser realizada na fase processual própria. Ademais, tal peça pode ser 

sido solicitada de forma equivocada; o expert que montou o motor poderia 

ter observado as recomendações técnicas ID 15417821, etc. São 

inúmeros fatores que somente poderão ser melhor elucidados após o 

contraditório, na fase de produção de provas, razão pela qual indefiro o 

pedido de tutela de urgência, até porque o pedido é irreversível, eis que 

em caso de eventual improcedência da ação, o requerente não terá 

condições de restituir os R$ 27.058,00 referentes ao conserto do motor, 

tanto que litiga sob o manto da justiça gratuita, ID 15417803. Em consulta 

aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não foram 

localizados elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 

15417803, razão pela qual defiro ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 
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o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILACIR BELTZ (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1003276-38.2016.8.11.0015. AUTOR(A): 

LEILACIR BELTZ, OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Considerando o farto conjunto probatório constante nos autos, indefiro o 

pedido de produção de prova pericial indireta requerido na petição ID 

9427803, uma vez que desnecessária para o deslinde do feito, e 

consequentemente determino que me façam os autos cls. para prolação 

da sentença de mérito, nos termos do art. 355, I do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILACIR BELTZ (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1003276-38.2016.8.11.0015. AUTOR(A): 

LEILACIR BELTZ, OSVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Considerando o farto conjunto probatório constante nos autos, indefiro o 

pedido de produção de prova pericial indireta requerido na petição ID 

9427803, uma vez que desnecessária para o deslinde do feito, e 

consequentemente determino que me façam os autos cls. para prolação 

da sentença de mérito, nos termos do art. 355, I do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009388-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MANFRIN BENATTI (AUTOR(A))

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009388-86.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ANA PAULA MANFRIN BENATTI RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Intime-se a requerida 

para que se manifeste sobre a petição ID 15190654, exibindo em Juízo 

cópia dos documentos abaixo relacionados no prazo de 15 dias, sob pena 

de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a 

parte pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 400 

do C.P.C. “a) Todos os e-mails que a Ré trocou com a clínica do Dr. João 

Carlos Sampaio Góes e com o hospital do Instituto Brasileiro de Controle do 

Câncer; b) Parecer do auditor médico que não verificou a existência de 

diagnóstico de Câncer de Mama na Autora, apontando a divergência do 

tratamento eleito pelo médico da Autora; c) Cópia integral do processo de 

requerimento para l iberação/cobertura dos procedimentos 

médico-hospitalares registrado pela Autora, em especial a cópia da 

transação n°5977694 e complementações 6023909, 6023903 e 6021004; 

d) Cópia integral do processo de Instauração da Junta Médica; e) Áudio 

das ligações efetuadas para a Autora, em especial, da ligação efetuada 

na data de 31/07/2017, haja vista que todas as ligações eram gravadas 

pela Ré”. Com a juntada dos documentos, intime-se a autora para que se 

manifeste em cinco dias. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

designada na decisão ID 15308719. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004497-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. M. (ADVOGADO(A))

C. G. A. D. S. (REQUERENTE)

R. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. A. M. (REQUERIDO)

N. C. D. S. (REQUERIDO)

R. A. B. M. (ADVOGADO(A))

J. M. M. P. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004497-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA 

GISELLE ALVES DA SILVA, RENATO SOARES DA SILVA REQUERIDO: 

CARLA ADRIANA DE ABREU MORALES, NILTON CESAR DA SILVA 

Vistos, etc... Trata-se de ação de busca e apreensão por rescisão 

contratual devido a crime de estelionato c.c pedido de tutela de urgência 

inaudita altera pars que Camila Giselle Alves da Silva e Renato Soares da 

Silva movem contra Carla Adriana de Abreu Morales e Nilton Cesar da 

Silva. Recebida a inicial, deferiu-se a tutela de urgência cautelar, ID. 

13278756. Pode-se ver no ID. 13593255, a contestação da requerida 

Carla, tendo os requerentes impugnado a contestação no ID. 1403072. O 

requerido Nilton foi citado por edital, ID. 13753606, sendo que os 

requerentes foram intimados para providenciarem a publicação na 

imprensa oficial e local. Por petição de ID. 14043232, os requerentes 

requereram a concessão do beneficio da assistência judiciaria gratuita 

com relação a publicação do edital de citação na imprensa local e oficial. 

Por fim, a requerida Carla, por petição de ID. 14687681, requereu a 

restituição de coisa apreendida. É o relatório do necessário. Decido. 

Compulsando os autos, verifico pelos documentos de ID. 14043235 e ID. 

14043239, que os requerentes declararam uma voluptuosa disponibilidade 

financeira em espécie, evidenciando desta forma não serem 

“necessitados” na concepção e para os fins da Lei que rege a matéria, 

razão pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Com relação ao pedido de restituição do veículo apreendido, mantenho a 

decisão de ID. 13278756, por seus próprios termos e fundamentos 

jurídicos, até porque a matéria defendida pela Requerida em sua 

contestação carece de dilação probatória. Deste modo, intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 dias, providenciem a publicação do 

edital de citação do requerido Nilton na imprensa local e oficial, conforme 

dispõe o art. 257, parágrafo único, do CPC. Após, não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009826-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO PEREIRA DE ANDRADE (ORDENADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009826-78.2018.8.11.0015. ORDENANTE: MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT ORDENADO: VALDOMIRO PEREIRA DE ANDRADE Vistos, etc... 

Considerando que a presente Carta de Ordem tem por finalidade a 

intimação do Município de Sinop, declino da competência e determino a 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002933-08.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: T.R.R. - B. 

G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA 

DEPRECADO: MARTA PROENCA Vistos, etc... Por petição de ID. 12637662 

a Exequente requereu a remessa da presente carta precatória para a 

Comarca de Passo Fundo – RS. Deste modo, nos termos do art. 262 do 

CPC, determino a remessa da presente missiva para a Comarca de Passo 

Fundo – RS, com as baixas necessárias. Oficie-se ao juízo Deprecante. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010255-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ALINE DUTRA (AUTOR(A))

ANDRE USINGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (RÉU)

Outros Interessados:

LUCAS EDUARDO DE ABREU BASSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010255-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ALINE DUTRA, ANDRE USINGER RÉU: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. Vistos, etc... As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro as 

provas requeridas, notadamente a testemunhal. Designo o dia 13/12/2018 

às 13:30 horas, data da audiência de instrução e julgamento, devendo as 

partes a ela comparecer para prestarem depoimento pessoal. Intime-as, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 357, § 

4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as partes observarem o 

disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, fazer 

incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009765-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

DALTON BENONI MARTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDIMAR PEREIRA NUNES (TESTEMUNHA)

GELSON OLIVEIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JURACI SILVA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

AFONSO CELSO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO ALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009765-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DALTON 

BENONI MARTINI REQUERIDO: COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO 

NORTE S A CIAN Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) 

conforme deprecado, designo audiência para o dia 06/12/2018 às 13:30 

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 a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010771-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DE GOES KOVALSKI (REQUERENTE)

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010771-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIMAR DE 

GOES KOVALSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se de “ação 

declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito com pedido de tutela 

de urgência antecipada” ajuizada por Lucimar de Goes Kovalski em face 

da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Por decisão de 

ID. 10297361, a Autora foi intimada para que recolhesse as custas e taxas 

judiciais, contudo, quedou-se inerte, ID. 14796682. Deste modo, intimou-se 

pessoalmente a Autora, por AR, porém, esta, também, quedou-se silente, 

ID. 11724289. O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição 

se a parte intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso. Pelo 

exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, 

parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via 

de consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004532-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE PAULA (REQUERENTE)

R. Z. D. P. (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes da Sentença proferida nos autos 1004532-79.2017.8.11.0015, 

em 28/09/2018, sob o ID n. 15632535. Sinop-MT, 15 de outubro de 2018. 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008018-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

LURDES SALETE COLETTO (AUTOR(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes da SENTENÇA proferida nos autos 1008018-72.2017.8.11.0015, 

em 28/09/2018, sob o ID n. 15627540. Sinop-MT, 15 de outubro de 2018. 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

VALDECIR DE PAULO (AUTOR(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

CAROLINE FERNANDA DUTRA (ADVOGADO(A))

SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES COMERCIO - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes da SENTENÇA proferida nos autos 1003159-13.2017.8.11.0015, 

em 28/09/2018, sob o ID n. 15627760. Sinop-MT, 15 de outubro de 2018. 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002622-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VEDANA (EMBARGANTE)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EMBARGADO)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002622-80.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

trasladei para os autos de Execução nº 1013370-11.2017.8.11.0015 cópia 

da decisão (ID 12687849), bem como certifiquei naqueles autos a não 

concessão do efeito suspensivo. Tendo em vista que não houve 

publicação das decisões exaradas, INTIMO as PARTES das decisões 

proferidas nos IDS 12687849, 13239326 e 15276484). Sinop-MT, 15 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JUNIOR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1000452-09.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória, tendo 

em vista que já foi enviado carta de citação para o endereço informado a 

qual foi devolvida, conforme comprovante (ID 10028812). Sinop-MT, 15 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011305-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA J INVESTIMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE CARVALHO PEREIRA (EXECUTADO)

WALDEMAR LEITE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO SETOR RESIDENCIAL 

SUL, tendo em vista a devolução dos AR’s com a anotação “ausente”, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de outubro de 2018. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007974-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS MARTINES (EMBARGANTE)

FLAVIO ROBERTO LUIZ VAZ NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes da SENTENÇA proferida nos autos 1007974-53.2017.8.11.0015, 

em 11/10/2018, sob o ID n. 15899934. Sinop-MT, 15 de outubro de 2018. 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165165 Nr: 13066-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCHOAL GIMENES HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA BARLETTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

parte Autora para providencias recolhimentos de custas necessárias à 

expedição de carta precatória de citação da executada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 365-51.2008.811.0015

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BONAFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50.945 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias recolher CUSTAS 

necessárias à expedição de carta precatória para citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 4834-48.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE GUERREIRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BARBOSA LOPES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

correspondência foi devolvida, com informação “mudou-se”.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008090-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. P. (ADVOGADO(A))

M. H. H. (AUTOR(A))

V. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1008090-25.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Alimentos, 

Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Alimentos, Fixação] 

Parte Autora: AUTOR(A): MICHEL HEINZ HASS Parte Ré: RÉU: DEBORA 

DOS SANTOS Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

14813982, designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se 

no dia 24 de Outubro de 2018, as 16 horas, e, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos para as 

expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação do autor 

para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 13 de 

outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168587 Nr: 3563-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: GLDS, IVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PEDRO HENRIQUE CARNEIRO, para devolução 

dos autos nº 3563-57.2012.811.0015, Protocolo 168587, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004118-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO RAMOS TOMAS (AUTOR(A))

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004118-81.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): WESLEY FERNANDO RAMOS TOMAS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228813 Nr: 4918-97.2015.811.0015

 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: CLEUSA MARIA MARTINS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 4918-97.2015.811.0015, 

Protocolo 228813, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013155-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (EXEQUENTE)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013155-35.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ADALTON VITAL PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Perscrutando os 

autos, verifica-se que o Executado DEIXOU DECORRER o PRAZO sem que 

tenha cumprido o determinado na REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

constante no ID. 12814225. Pois bem. Vejamos o que dispõe o artigo 910 

do Código de Processo Civil/2015 e artigo 100 da Constituição Federal: 

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal”. “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). 

(Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”. E mais: Art. 535 do 
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CPC/2015. “A Fazenda Pública será 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, podendo arguir: § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas 

as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. 

Assim, em se tratando de OBRIGAÇÃO/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

- RPV, nessa hipótese, uma vez VENCIDO o PRAZO fixado na 

REQUISIÇÃO e diante da INADIMPLÊNCIA do Executado, é CABÍVEL 

ORDEM de BLOQUEIO. Nesse sentido, eis o POSICIONAMENTO dos 

TRIBUNAIS: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE 

ATIVOS. PRECEDENTES. Determinado o pagamento da Requisição de 

Pequeno Valor, cabe à Fazenda Pública creditar o montante exequendo, 

no prazo de 90 (noventa) dias, conforme a Resolução n. 415/2003 do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do descumprimento da ordem cabe o 

sequestro de ativos financeiros suficientes a garantir a satisfação do 

credor. Precedente da Corte Especial do Tribunal de Justiça (AG n. 

1.0024.05.574921-2/001) – Relatora Desa. Maria Elza, DJ 29.01.08”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

PARA PRONTO PAGAMENTO ADMITIDA – INADIMPLENCIA VERIFICADA – 

BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos termos do §3º do art. 100 da CF, o pagamento de 

obrigações de pequeno valor pelo poder público deve ser feito 

independentemente de precatório, razão pela qual o magistrado a quo 

pode requisitar o seu pronto pagamento. No caso da requisição de 

pagamento das obrigações de pequeno valor, verificada a inadimplência 

do ente político (art. 17 da lei 10.259/01), admite-se o bloqueio e o 

sequestro de numerário suficiente para a satisfação do crédito. Recurso 

improvido”. (ag. N. 2007.016945-3/001-00 – Campo Grande, relator Dês. 

Paulo Alfeu Puccinelli , DJ 21.08.2007). E, ainda do E. TJMT: MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO (RPV) - 

INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR DETERMINADO 

NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO - 

ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 62-2009 - 

ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA ORDEM LEGAL - 

ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO SUJEITA AO 

MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o seqüestro de 

verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório judicial tratado na 

EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele título de crédito 

permitindo a medida diante da inadimplência do órgão público no âmbito 

dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 

11/05/2012). II – Nesses termos, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 14186557, 

DETERMINANDO o BLOQUEIO BACEN JUD nas CONTAS do ESTADO DE 

MATO GROSSO no VALOR constante na REQUISIÇÃO de PEQUENO 

VALOR no ID. 12814225 no valor de R$ 7.626,09 (sete mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e nove centavos), em favor da parte EXEQUENTE, 

devendo, para tanto, os AUTOS PERMANECEREM em GABINETE. III – Em 

seguida, INTIME-SE o EXECUTADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente IMPUGNAÇÃO nos próprios autos, conforme art. 525 do 

CPC/2015; caso contrário, CERTIFIQUE-SE eventual DECURSO do PRAZO; 

IV – Em havendo IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

MANIFESTAÇÃO no mesmo prazo legal; V – Após, façam-me os autos em 

conclusão para deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010103-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO BIAZI (REQUERENTE)

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010103-94.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JAIR ANTONIO BIAZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA proposta 

por JAIR ANTONIO BIAZI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial, que a parte Autora conta com “60 anos, 

cardiopata grave, portador de cardiopatia hipertensiva e provável etiologia 

isquêmica associada, hipertensão arterial e diabetes de difícil controle, 

além de fibrilação atrial crônica e disfunção ventricular esquerda 

importante com alteração segmentar e dilatação importante de átrio 

esquerdo. Paciente em uso de varias classes de medicações 

anti-hipertensivas, hipoglicemiante oral e anticoagulante oral. Paciente 

necessita de urgência de realização de CATETERISMO CARDÍACO para 

diagnostico e tratamento de doença arterial coronariana por risco alto de 

morte súbita”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA “a 

fim de ordenar o MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO, a 

obrigação de fazer consistente na adoção, de imediato, de todas as 

medidas administrativas necessárias para a realização da cirurgia DE 

CATETERISMO CARDÍACO, em caráter de urgência e no prazo 

improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta 

decisão. Na hipótese de alegação de falta de condições da rede pública, 

Municipal e ou Estadual, que os demandados custeiem a cirurgia do 

Requerente em hospital da rede privada de saúde indicado acima, 

incluindo honorários médicos, insumos e internação hospitalar, tudo sob 

pena de pagamento de “astreintes”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) por dia de descumprimento ao Estado de Mato Grosso e ao 

Município de Sinop/MT, em caso de atraso no cumprimento da 

determinação, bem com anotando-se a possibilidade de prisão em 

flagrante do responsável legal”. (sic) CARREOU aos autos os 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO de ID. Num. 15903274. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 
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entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL 2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. Logo, diante do PRAZO que este 

JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja EMITIDO o PARECER do NAT, 

bem como a URGÊNCIA que se verifica no PRESENTE CASO, o 

DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT que providencie 

à parte Requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento 

de que necessita, qual seja, “CATETERISMO CARDÍACO”, conforme 

LAUDO MÉDICO de ID. Num. 15903274, em ESTABELECIMENTO 

HOSPITALAR da rede PÚBLICA ou PARTICULAR as suas expensas, sob 

pena de BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação 

de MULTA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

INDEFIRO o pedido de PRISÃO dos RESPONSÁVEIS LEGAIS pelo 

CUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis que NÃO se trata de nenhum 

dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição Federal (dívida 

alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse contexto, a competência para 

a decretação da prisão é exclusiva do Juízo criminal, no curso de 

procedimento criminal, não se podendo cogitar em prisão por ordem de 

Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das hipóteses de prisão civil.” 

(HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE CNJ - 1269 - COMARCA DE 

SINOP). Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO 

“in continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de 

ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de 

“ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente 

decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral 

do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentarem 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 15903274. Com as 

contestações, vistas à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005401-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI (ADVOGADO(A))

ADEMIR MULLER (EXEQUENTE)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARRISSON SILVA HOFFMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005401-42.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ADEMIR MULLER EXECUTADO: 

HARRISSON SILVA HOFFMANN Vistos, etc. I - Considerando que nos 

Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral. II – À vista disso, CITE-SE a 

executada VIA TELEFONE, no número indicado pelo exequente em ID. 

11713536, nos termos do despacho de ID. 8762010; III – Restando 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o exequente a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007389-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 
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(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON FEITOSA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007389-98.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: WALISSON FEITOSA 

SOUSA Vistos, etc. DEFIRO o postulado de ID. 13108444 e via de 

consequência DETERMINO a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do requerido com 

HORA CERTA, conforme preconiza o artigo 252 do Código de Processo 

Civil. Com efeito, deve o Senhor Oficial de Justiça tentar novamente a 

citação e intimação do requerido e, sendo negativa, marque-se data e 

horário para a sua citação. Caso em que, verificada a ausência do 

requerido no dia e hora designado, o meirinho se informará das razões da 

ausência, o que deverá ser certificado, bem como dar por feita a citação a 

qualquer familiar que encontrar no local, informando seu nome na certidão, 

deixando contrafé com a referida pessoa, pelo que determina o artigo 253 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, volte-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012691-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA HITA AZEVEDO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012691-23.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: THAYNA HITA AZEVEDO MENDES 

Vistos, etc. I. Cumpra-se a decisão proferida em movimento n° 2261917, 

expedindo-se carta precatória para comarca de Cuiabá/MT, visando a 

citação da parte executada no novo endereço declinado pelo exequente 

em ID. 15805374. II. Com o aporte da missiva devidamente cumprida, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira 

o que entenda de direito, sob pena de extinção. III. Oportunamente, 

concluso. INTIME-SE, CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE COMO CARTA 

PRECATÓRIA/OFICIO/MANDADO. Às providências SINOP, 15 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003270-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA VEDANA GUADAGNIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003270-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAYSA MILLENA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VANESSA VEDANA GUADAGNIN Vistos, etc. 

Acolho parcialmente o pedido autoral (ID. 15059861), razão pela qual 

DECIDO: I – SUSPENDO o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009416-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ASSIS STEFANELLO (REQUERENTE)

LINAI TREVISAN ROGGIA (REQUERENTE)

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DA CRUZ CATHARIN (REQUERIDO)

DIAS IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009416-20.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 08/11/2018 17:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ROBERTO DE OLIVEIRA CPF: 

591.700.770-53, MAICON ASSIS STEFANELLO CPF: 003.946.250-13, LINAI 

TREVISAN ROGGIA CPF: 028.825.280-27 Endereço do promovente: Nome: 

MAICON ASSIS STEFANELLO Endereço: RUA DAS AZALÉIAS, 1551, Apto 

302, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-198 Nome: LINAI 

TREVISAN ROGGIA Endereço: RUA DAS AZALÉIAS, 1551, Apto 302, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-198 CARLOS EDUARDO DA 

CRUZ CATHARIN CPF: 004.513.281-08 Endereço do promovido: Nome: 

DIAS IMOVEIS LTDA - ME Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS, 1167, - DE 

884/885 A 1303/1304, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-200 

Nome: CARLOS EDUARDO DA CRUZ CATHARIN Endereço: RUA DAS 

AZALÉIAS, 1551, - DE 1401/1402 A 1600/1601, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-198 Sinop, Segunda-feira, 15 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-38.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORLISVAN ALVES GONTIJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010082-38.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

EXECUTADO: JORLISVAN ALVES GONTIJO Vistos, etc. I – DEFIRO o pleito 

retro e desde já AUTORIZO/DETERMINO a EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO de 

DÍVIDA, para as providências necessárias; II – Outrossim, INTIME-SE o 

exequente para conferir prosseguimento ao feito, requerendo no prazo de 

10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; III – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação 

do exequente, façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-80.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERNEI MILTON BOELTER (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG S/A (EXECUTADO)

REBEKA VIEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXECUTADO)

CARMIELI VESZ (ADVOGADO(A))

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010560-80.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: VERNEI MILTON BOELTER 

EXECUTADO: FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG S/A Vistos, etc. I 

- Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE as executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpram voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter 

o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006106-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

AUSTECLINIO LOPES DE FARIAS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006106-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AUSTECLINIO LOPES DE 

FARIAS NETO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Considerando que a parte requerente justificou previamente a 

impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação, acostando 

aos autos documentos comprobatórios (ID. 14187496), DETERMINO: 

DESIGNE-SE nova data para realização da 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; Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002261-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR MONTEIRO BASTOS (REQUERENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LUMI INABA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002261-97.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 09/11/2018 10:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR CPF: 029.059.429-40, ELIOMAR MONTEIRO BASTOS CPF: 

317.382.227-72 Endereço do promovente: Nome: ELIOMAR MONTEIRO 

BASTOS Endereço: RUA DAS ZÍNIAS, 280, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT 

- CEP: 78556-202 CRISTIANE LUMI INABA CPF: 559.271.901-97 Endereço 

do promovido: Nome: CRISTIANE LUMI INABA Endereço: RUA ERVINO 

LANGER, 778, - DE 433/434 A 903/904, RESIDENCIAL VITÓRIA RÉGIA, 

SINOP - MT - CEP: 78555-092 Sinop, Segunda-feira, 15 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUBIA VANESCA DAL MASO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002195-83.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 09/11/2018 10:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ROBERTO DE OLIVEIRA CPF: 

591.700.770-53, RUBIA VANESCA DAL MASO CPF: 591.146.220-68 

Endereço do promovente: Nome: RUBIA VANESCA DAL MASO Endereço: 

AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1932, APTO 05, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-150 Endereço do promovido: Nome: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Endereço: RUA 

DAS NOGUEIRAS, 583, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-226 Sinop, Segunda-feira, 15 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004242-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARLOS NAGI (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1004242-30.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 09/11/2018 10:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EUCLESIO BORTOLAS CPF: 

361.534.781-15, MARCIA CARLOS NAGI CPF: 846.999.571-53 Endereço 

do promovente: Nome: MARCIA CARLOS NAGI Endereço: AV. 

RIACHUELO, 184, centro, SANTA CARMEM - MT - CEP: 78545-000 

Endereço do promovido: Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, 1793, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Sinop, Segunda-feira, 15 de 

Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000771-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça e ofício juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011633-87.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR A. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L PERUZATTO - ME (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 
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entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011313-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA PACHECO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO AMARAL DO CARMO - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011268-96.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA LOPES (EXEQUENTE)

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013003-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ASSI (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011570-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE SOUSA (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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012740-35.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

SERGIO MALHEIROS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBERMAD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA 

(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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011191-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

DEYSE SACKSER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA ALVES TOLENTINO - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011791-45.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTORES RETINORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO LOPES (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008113-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

RODRIGO BONKEWICH CASTANHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008113-05.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RODRIGO BONKEWICH 

CASTANHO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. I - 

Compulsando os autos, verifico que o executado ainda não foi intimado 

para o cumprimento da sentença por essa razão, 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO (EXEQUENTE)

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CESAR DE JESUS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que dê andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009195-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

VALDECIR PALHAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS DE 

TAPURAH - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009195-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECIR PALHAO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE EVENTOS 

AGROPECUARIOS DE TAPURAH - MT Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que a parte requerida não fora citada para a audiência de 

conciliação outrora designada. Sendo assim, DETERMINO: I - DESIGNE-SE 
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NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e 

pauta deste Juizado, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de 

citação/intimação da parte requerida o qual deverá ser cumprida através 

de Oficial de Justiça, no endereço declinado nos autos, para 

comparecimento na audiência de conciliação, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; II - Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. III - Após, de tudo 

CERTIFICADO, concluso para deliberação. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

CLAUDETE FATIMA REIMERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001416-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDETE FATIMA REIMERS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a 

Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão 

dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor 

na fase de conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN JHONY MARTINS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011675-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: KELVIN JHONY MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013041-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013041-11.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINEI LOPES RODRIGUES 

Vistos, etc. Em atenção ao pedido de penhora via BACENJUD, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

de débito atualizada; Ultimada esta providência, tornem os autos 

conclusos para deliberação em localizador próprio. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE (ADVOGADO(A))

JAIR ALBERTO KELM (EXEQUENTE)

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

FABIO FERREIRA LIMA (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: 8012663-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS NEVES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012663-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MULT CARD CARTOES LTDA 

- EPP REQUERIDO: JEAN CARLOS NEVES DOS SANTOS - ME Vistos, etc. 

Acolho o pedido autoral (ID. 12126961), razão pela qual DECIDO: I – 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012372-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ (ADVOGADO(A))

RETIFICA DE MOTORES TUIUIU LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DAVILA FURLANIS PECAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012372-55.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RETIFICA DE MOTORES TUIUIU 

LTDA - EPP REQUERIDO: JULIANA DAVILA FURLANIS PECAS - ME Vistos, 

etc. Acolho o pedido autoral (ID. 12160073), razão pela qual DECIDO: I – 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012260-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CANDIDO DE FREITAS (REQUERENTE)

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA FRANCISCO DA SILVA OAB - 918.856.391-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL LUIZ SANTOS SILVA (REQUERIDO)

LEONEL LUIZ SANTOS SILVA 94610380110 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012260-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BENEDITO CANDIDO DE 

FREITAS REPRESENTANTE: CLEUSA FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: 

LEONEL LUIZ SANTOS SILVA 94610380110, LEONEL LUIZ SANTOS 

SILVA Vistos, etc. I - Considerando que nos Juizados Especiais o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 

9.099/95), ACOLHO o pleito autoral. II – À vista disso, CITE-SE a executada 

VIA TELEFONE, no número indicado pelo exequente em ID. 11903063. III – 

Restando infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o exequente a fim de 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012849-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DULCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012849-78.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NORTAO TRUCKCENTER 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: VAGNER DULCO 

DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho o pedido autoral (ID. 12407855), razão 

pela qual DECIDO: I – SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; 

II - Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010519-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS FIDELIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010519-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: ANDRE LUIS FIDELIS DOS SANTOS Vistos, 

etc. Acolho o pedido autoral (ID. 12379524), razão pela qual DECIDO: I – 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010032-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

SAYONARA GOMES CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR JOSE BATISTELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010032-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SAYONARA GOMES 

CONCEICAO REQUERIDO: ADENIR JOSE BATISTELLI Vistos, etc. I - 

Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, concluso para 

apreciação do pleito de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010089-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010089-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL COSTA DE JESUS 

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, MIRAI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008449-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008449-72.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CLEIDE APARECIDA DA SILVA 

NASCIMENTO RÉU: ADAUTO DE LIMA Vistos, etc. Considerando que nos 

Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, considerando que restaram 

infrutíferas as demais tentativas de citação da parte requerida. À vista 

disso, DETERMINO: I - CITE-SE a requerida VIA TELEFONE, no número 

indicado pelo autor em ID. 15809455; II – Restando frutífera a citação, 

DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme 
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critérios e pauta deste Juizado e INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; III – Caso em que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o 

requerente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001548-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCIELE DA SILVA PIRES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010275-53.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEY JOSE DUARTE (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CARLOS MOCELIN (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011957-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA HELENA BARBOSA FRANCOLINO (REQUERENTE)

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDE BERNARDETE MOMBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011957-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA HELENA BARBOSA 

FRANCOLINO REQUERIDO: LUCINDE BERNARDETE MOMBACH Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora postula pela 

designação de data para realização da audiência conciliatória para mês 07 

do ano de 2019, sob o argumento de que estará de férias, oportunidade 

em que poderá comparecer nesta comarca, eis que reside em cidade 

diversa da propositura da presente demanda. Todavia, o pedido da parte 

requerente confronta com o critério da celeridade processual atribuído aos 

Juizados Especiais, bem como trata-se de medida gravosa à máquina 

judiciária, uma vez que o feito não pode e nem deve se prolongar no 

tempo, ficando à mercê das partes. Sendo assim, INDEFIRO o postulado de 

ID. 14003202, razão pela qual DETERMINO: Intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE quanto ao retorno 

do “A.R” de citação/intimação da parte requerida, bem como requeira o 

que de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito; Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009296-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009296-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: MARCOS GOMES DE SOUSA Vistos, etc. A parte autora 

através do petitório retro, postula pela realização de pesquisa para obter 

endereço da requerida junto a órgão conveniado ao Poder Judiciário. Pois 

bem. Decido. Considerando que este juízo não é órgão consultivo e 

considerando, também, que o processo no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis deve obedecer aos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o 

artigo 2º da Lei 9.099/95, entendo que admitir pesquisas pelos sistemas 

BACEN, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas semelhantes, 

para obter endereço do executado é ir contra os critérios estabelecidos 

em lei para a tramitação de processos neste juízo, ante o caráter 

excepcional da medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a 

jurisprudência. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS 

PELO SISTEMA DO INFOJUD - EXCEPCIONALIDADE - DECISAO 

MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, 

Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª Câmara Cível). Com efeito e sem 

maiores delongas, por entender que o pedido não se amolda a 

excepcionalidade ou aos princípios norteadores do JEC, INDEFIRO o 

pedido de pesquisa de informação de endereço da requerida. À vista 

disso, INTIME-SE a parte autora para MANIFESTAR no feito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001309-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001309-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: GLP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME Vistos, etc. A parte autora através do petitório retro, postula pela 

realização de pesquisa para obter endereço da requerida junto a órgão 

conveniado ao Poder Judiciário. Pois bem. Decido. Considerando que este 

juízo não é órgão consultivo e considerando, também, que o processo no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer aos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a 

teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, entendo que admitir 

pesquisas pelos sistemas BACEN, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, 
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ou sistemas semelhantes, para obter endereço do executado é ir contra 

os critérios estabelecidos em lei para a tramitação de processos neste 

juízo, ante o caráter excepcional da medida. A propósito, nesse sentido 

orienta-se a jurisprudência. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO DOS ENDEREÇOS DOS 

AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - EXCEPCIONALIDADE - 

DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS Relator: Des. Paschoal 

Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª Câmara Cível). Com 

efeito e sem maiores delongas, por entender que o pedido não se amolda 

a excepcionalidade ou aos princípios norteadores do JEC, INDEFIRO o 

pedido de pesquisa de informação de endereço da requerida. À vista 

disso, INTIME-SE a parte autora para MANIFESTAR no feito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012733-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NETO ORTIZ VANDERLINDE (REQUERIDO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012733-72.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JONAS NETO ORTIZ VANDERLINDE Vistos, etc. I - 

Aguardem-se os autos em secretaria até a apresentação de contestação 

e impugnação; II - Após, remetam-se os autos a TAREFA ESPECÍFICA 

“minutar sentença”. III – Ademais, INDEFIRO o pedido de habilitação de 

advogado, formulado pela parte requerida, uma vez que com a 

implantação do sistema informatizado PJe 2.0, o patrono poderá 

diretamente realizar este ato; Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012800-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SEIBT LORENO (REQUERENTE)

JOELTON DA SILVA MOREIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012800-37.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CESAR SEIBT LORENO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Em que pese a TEMPESTIVIDADE do recurso acostado aos 

autos em ID. 11548257, tenho que o mesmo é DESERTO, eis que, não há 

recolhimento de preparo, nem mesmo, pedido de gratuidade recursal; 

Neste sentido dispõe o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95: “Art. 42. (omissis); 

§1º O preparo será feito, independente de intimação, nas 48 (quarenta e 

o i to)  horas seguintes à in terposição,  sob pena de 

deserção.”(destacamos) Sendo assim, não há necessidade de intimação 

da parte para que a mesma recolha as custas referentes ao recurso 

interposto, nem mesmo admite-se a complementação intempestiva, a teor 

do Enunciado n.º 80 do FONAJE, in verbis: “ Enunciado 80 – O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva.” Logo, DECLARO 

DESERTO o presente Recurso interposto pelo autor JULIO CESAR SEIBT 

LORENO, eis que, não houve o devido e oportuno recolhimento do preparo 

e nem pedido de gratuidade processual. II - Outrossim, sem prejuízo do 

acima exposto, RECEBO O RECURSO INOMINADO interposto pela 

requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(Id. 11633670), eis que certificado sua tempestividade; Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; Caso tenha sido 

formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO 

CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá 

ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005138-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

LUCELIA BALDASSO ROMERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005138-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCELIA BALDASSO 

ROMERO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARBELINI (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010248-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCENI GARBELINI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 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 
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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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002668-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JEAN MARCOS DE COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002668-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JEAN MARCOS DE COSTA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RENATO DAVID PRANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011929-07.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ BENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: RENATO DAVID PRANTE Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

VIVIANE SUZARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000926-43.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE SUZARTE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010288-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010288-69.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DONIZETI APARECIDO 

COELHO LOPES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

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. INTIME-SE o 
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recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA SIMAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002825-76.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCA MARIA SIMAO DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010976-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010976-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEI FAQUIR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARINELLO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000135-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IGOR MARINELLO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008479-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO CANO GAMARRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-36.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

NATALIA LEVINA GUSMAO REIS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002418-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NATALIA LEVINA GUSMAO 

REIS CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001547-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCIELE DA SILVA PIRES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

DALSILEI ANDRADE BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000451-53.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DALSILEI ANDRADE BATISTA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. RECEBO OS RECURSOS INOMINADOS, 

eis que certificado a tempestividade destes; 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 dos presentes recursos 

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. INTIME-SE os recorridos para que apresentem as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

GISLAINE APARECIDA DOS REIS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004941-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GISLAINE APARECIDA DOS 

REIS DE MOURA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001551-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADELSON SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008613-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RONILDO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 15859459 a parte 

requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da decisão interlocutória 

proferida por este Juízo em ID nº. 15071644. Transcrevo: “DEFIRO a tutela 

específica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias”. Diante disso, DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na 

decisão interlocutória, sob pena de multa diária pelo descumprimento da 

obrigação no importe de R$ 200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 

536, §1º, do CPC/2015; II – Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, 

solicitando o cumprimento da decisão com URGÊNCIA; III – Por derradeiro, 

considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, bem como 

que já houve a apresentação de impugnação pela parte requerente, 

determino à Secretaria de Vara que proceda a remessa dos autos à 

TAREFA ESPECÍFICA “Minutar Sentença”. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. SINOP, 

15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008613-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RONILDO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 15859459 a parte 

requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da decisão interlocutória 

proferida por este Juízo em ID nº. 15071644. Transcrevo: “DEFIRO a tutela 

específica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias”. Diante disso, DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na 

decisão interlocutória, sob pena de multa diária pelo descumprimento da 

obrigação no importe de R$ 200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 

536, §1º, do CPC/2015; II – Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, 

solicitando o cumprimento da decisão com URGÊNCIA; III – Por derradeiro, 

considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, bem como 

que já houve a apresentação de impugnação pela parte requerente, 

determino à Secretaria de Vara que proceda a remessa dos autos à 

TAREFA ESPECÍFICA “Minutar Sentença”. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. SINOP, 

15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009890-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009890-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS ALVES 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o 

requerente que foi surpreendido com a negativação realizada pela 

demandada. Verbera que não possui nenhum contrato ou realizou a 

compra de qualquer produto com a parte Ré. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que o autor merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que o requerente alega que não tem qualquer relação jurídica 

com a requerida, não havendo débito que justifique a negativação. É 

nesse sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme 

ementa segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso assim entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA 

NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do 

título protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, 

o pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da causa.?

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, 

DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria 

tem pontificado como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados 

cadastrais de consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, 

quando o débito encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a 

hipótese: o débito, segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, 

neste processo, não se podendo de antemão admitir a positivação, ato 
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unilateral adotado como meio coativo e que gera graves restrições 

comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de consumo. 

Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, 

anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que 

ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e 

creditícias, que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, 

lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e defiro 

a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros de 

proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra, no prazo de 

05 (cinco) dias, presente decisão e ainda, ABSTENHA-SE de novamente 

negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. 

EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SERASA), solicitando o 

cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se a reclamada para comparecimento em audiência de conciliação já 

designada, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009889-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009889-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS ALVES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários a 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que foi 

surpreendido com a negativação realizada pela demandada. Verbera que 

não possui nenhum contrato ou realizou a compra de qualquer produto 

com a parte Ré. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída 

a negativação de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. 

Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que o autor merece o 

deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que 

não tem qualquer relação jurídica com a requerida, não havendo débito 

que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão referente ao 

Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra, 

no prazo de 05 (cinco) dias, presente decisão e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste 

juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SERASA), 

solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo 

do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em audiência de 

conciliação já designada, oportunidade em que poderão oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 

05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. SINOP, 15 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIVAL DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINA RIBEIRO DE SOUZA MEDRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003120-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LAURIVAL DOS SANTOS 

MORAIS REQUERIDO: ANA KAROLINA RIBEIRO DE SOUZA MEDRADO 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que as tentativas de 

localização da parte promovida restaram infrutíferas. A parte requerente 

pugna, pela remessa dos autos à justiça comum, com o fito de proceder 

com a citação via edital, eis que o requerido encontra-se em local incerto e 

não sabido. Pois bem, considerando o pedido lançado pelo requerente, 

tenho que tornou-se inadmissível o prosseguimento da presente demanda 

em sede de Juizado Especial Civil. Isso porque, O artigo 18, § 2º, da Lei n.º 

9.099/95, dispõe que: “Art. 18. A citação far-se-á: (omissis) § 2º Não se 

fará citação por edital. (...)”. Nesta senda, a lei que rege os processos em 

sede desta justiça especializada veda a citação ficta, havendo apenas 

uma exceção em relação aos processos de execução, em consonância 

com o enunciado n.º 37 do Fonaje. Tendo em vista que o presente 

processo encontra-se em fase de conhecimento, não há que se falar em 

citação do requerido por edital, não aplicando-se a exceção inerente aos 

processos executivos. Corroborando com o entendimento, seguem os 

julgados que emanam do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CORRETO ENDEREÇO DO 

RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não sendo informado 

o correto endereço da parte, onde possa ser encontrada para citação, 

impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, em face ao 

disposto no §2º do artigo 18 da Lei nº 9.099/95, que veda a citação por 

edital nas ações de conhecimento que tramitam nos Juizados Especiais (RI 

2586/2011, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal única, julgado 

em 24/04/2012 publicado em 09/05/2012). Referida providência encontra 
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espeque no Código de Processo Civil, consoante artigo 64, § 1º, sendo 

caso de incompetência absoluta, por expressa previsão legal, podendo 

ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ignorar o 

disposto no diploma legal pertinente seria contrariar os princípios que 

norteiam esta Justiça especializada, em especial em relação aos princípios 

da simplicidade e celeridade, tornando admissível o postulado de citação 

por edital em feitos que encontram-se na mesma fase de conhecimento, e 

consequentemente igualando ao procedimento dos juízos cíveis comuns. 

Os Juizados Especiais Cíveis foram criados com a finalidade de desafogar 

as varas cíveis comuns, motivo pelo qual o procedimento é especialíssimo, 

devendo o operador do direito atentar-se para que os limites instituídos por 

lei para tramitação de processos nesta circunscrição judiciária, com fito de 

possibilitar a célere prestação jurisdicional almejada. Logo, considerando 

que não há autorização legal para citação por edital em processo de 

conhecimento, e considerando ainda que o requerido encontra-se em local 

incerto e não sabido, forçoso remeter os autos à uma das varas cíveis 

desta Comarca, para fins de deliberação quanto ao postulado de citação 

por edital. “Ex positis”, em razão da incompetência absoluta deste Juízo, 

com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para CONHECER, PROCESSAR e JULGAR o presente 

feito, e, por consectário, DETERMINO que os autos sejam remetidos a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca de Sinop/MT. PROCEDA-SE com a 

redistribuição dos autos. Ultimadas estas providência, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias no sistema PJe. Intime-se e cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012694-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

DAVI DE PAULA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RICARDO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012694-75.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DAVI DE PAULA LEITE 

EXECUTADO: VILMAR RICARDO FERNANDES Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte exequente pretende a penhora e remoção de 

veículos, em tese, de propriedade do executado. Todavia, o exequente 

não acosta aos autos informações acerca do paradeiro dos referidos 

veículos, para fins de eventual remoção. À vista disso, no intuito de 

conferir efetividade a presente “executio”, uma vez que o feito já se 

arrasta por demasiado tempo, DETERMINO: I – Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique nos autos a LOCALIZAÇÃO dos 

veículos indicados no petitório de ID. 15920022; II – Aportado o petitório, 

EXPEÇA-SE MANDADO de CONSTATAÇÃO dos veículos indicados pelo 

exequente, a fim de que se apure a propriedade DE FATO dos referidos 

bens, uma vez que há indícios nos autos de que o executado está 

transferindo os automóveis a terceiros, no intuito de FRAUDAR a 

execução; III – Determino que o Sr. Oficial de Justiça CERTIFIQUE, ainda, 

se os veículos estão sendo utilizados à serviço/a favor do executado, 

uma vez se tratar de Caminhão espécie Reboque, bem como acoste aos 

autos cópia dos documentos eventualmente apresentados; IV – 

Oportunamente, CONCLUSO. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERENTE)

MURILO BOSCOLI DIAS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010684-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA MARIA BANDEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 15516096 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 15 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010514-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR CARLOS DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010514-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: A.A COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME REQUERIDO: VALTEIR CARLOS DA SILVA FILHO Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

acostado nos autos (ID. 15916216). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos, constato que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 15 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013025-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TEMPONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013025-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - 

ME REQUERIDO: ANDERSON TEMPONI Vistos, etc. Ressai dos autos que a 

parte requerente postula pela extinção e arquivamento do feito (ID. 

15690038). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 383 de 421



Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 188027 Nr: 9337-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

Inicialmente, não obstante os réus tenham manifestado o desejo de não 

recorrerem da sentença (fl. 112), é sabido que, no caso de divergência 

entre o réu e seu defensor quanto à conveniência de interposição de 

recurso, deve prevalecer à vontade da defesa técnica, com fundamento 

na súmula 705 do STF .

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

de Apelação interposto à fl. 105.

Dê-se vista à Defesa para oferecimento das razões recursais.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 6321-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 159041

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Doutor Vanderson Pauli, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.534, 

que diante dos fatos envolvendo o reeducando, em tese, prática de crimes 

dolosos no curso da execução, apresente as justificativas, via memoriais.

 Sinop - MT, 15 de outubro de 2018.

Silvia Luiza Nunes Tagliari

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 213055 Nr: 13492-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGACIR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 Vistos.

1 - Ante o teor da certidão de fl. 117, designo audiência admonitória para o 

dia 07 de Novembro de 2018, às 13h45min, com o fito de estabelecer a 

entidade a ser beneficiada com a prestação pecuniária no importe de 02 

salários mínimos.

2 - Cientifiquem-se o Ministério Público e a o Advogado Dr. Rodrigo Ribas 

Couto, bem como expeça-se mandado de intimação ao reeducando, 

observando-se o endereço constante à fl. 110.

3 - Por fim, prossiga-se no cumprimento da decisão judicial de fl. 96, 

salientando que, referente à resposta do ofício de fl. 86, reiterado à fl. 98, 

determino ao Sr. Gestor entrar em contato com o destinatário solicitando a 

resposta no prazo mais exíguo possível.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop - MT, 19 de Setembro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 251136 Nr: 18878-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT

 Vistos.

1 - Atendendo ao requestado pelo Ministério Público à fl. 130, e diante da 

notícia da prática de fato definido como crime doloso no curso da 

execução de pena (fls. 104/128), designo audiência de justificação para o 

dia 05 de Novembro de 2018, às 14h45min.

2 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e a Defesa, bem como 

intime-se o reeducando para comparecer na solenidade.

3 - Por fim, defiro o contido no item "II", do parecer Ministerial de fl. 130, na 

forma requerida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop - MT, 18 de Setembro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N°. 211.2018/DRH

O Doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do artigo 39 da Lei n.º 8.935/94, o art. 152 

e seguintes da CNGCE/MT e parágrafo único do artigo 2º do Provimento 

n.º 12/2013/CM.

CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito, no exercício da Direção 

do Foro, tomar quaisquer providências de ordem administrativa, visando à 

regularidade dos serviços forenses e administrativos da Comarca;

CONSIDERANDO o Provimento nº. 12/2013/CM, que dispõe sobre os 

Serviços Notariais e de Registro exercidos no âmbito do Estado de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO a Lei n.º 6.015/1973, que dispõe sobre os Registros 

Públicos, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da 

Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro e, 

ainda, a Lei n.º 9.812/1999, que acrescenta parágrafos ao artigo 30, da 

Lei n.º 6.015/1973;

CONSIDERANDO o contido no art. 152 e §§ da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça relativas ao Foro Extrajudicial - 

CNGCE

CONSIDERANDO o contido no art. 158 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça relativas ao Foro Extrajudicial - 

CNGCE

CONSIDERANDO a r. decisão proferida pela emérita Desembargadora 

Corregedora-Geral da Justiça, Dr.ª Maria Aparecida Ribeiro, no expediente 
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Cia. 0090869-02.2018.8.11.0000 que deferiu a contratação da Sr.ª Eveline 

Lucas de Rezende Paelo como Tabeliã Interina Substituta, a partir desta 

data;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 505-2018-DF, datado de 8 de outubro 

de 2018, protocolizado sob nº. 0090869-02.2018.8.11.0000.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Sra. EVELINE LUCAS DE REZENDE PAELO, brasileira, 

casada, bacharel em Direito, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 

1576372-2-SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº. 014.599.211-00, residente e 

domiciliada na Rua Tarumã, Quadra 30, Casa 45, Bairro Jardim Imperial II, 

Cuiabá-MT, em caráter precário, temporário e provisório, TABELIÃ 

INTERINA SUBSTITUTA, para responder pela Serventia de Registro Civil e 

Notas da cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT, Comarca de 

Várzea Grande-MT, cumulativamente e na ausência do Tabelião Interino, 

Sr. William Gomes Lisboa da Costa Filho, brasileiro, solteiro, portador da 

cédula de identidade RG n. 13109294 SSP/MT e CPF n. 012.391.481-78, 

residente e domiciliado na Rua Senador Vilas Boas, 176, bairro Popular, 

Cuiabá - MT, designado por intermédio da Portaria nº 09/2015/DF/CA, de 

20 de maio de 2015, com efeitos a partir do dia 1 de junho de 2015, até 

que a Serventia seja provida por concurso público ou ato de substituição 

deste Juízo Corregedor.

Art. 2º - Lavre-se o competente termo de COMPROMISSO, fazendo nele 

constar as advertências do artigo 5º e seguintes do Provimento n.º 

12/2013/CM, bem como aquelas elencadas no art. 154 e seguintes da 

CNGCE/MT.

Art. 3º - Comunique-se o egrégio Conselho da Magistratura, a 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

ANOREG-MT.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 15 de outubro de 

2018, revogando as disposições em contrário.

P.R.I. Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

JONES GATTASS DIAS. Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005056-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (REQUERENTE)

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Designo o dia 13/11/2018 às 15:30 horas para a realização da 

entrevista com o interditando, in loco. II- O requerido já fora citado (id. 

14023973), portanto, após a audiência de interrogatório, poderá o 

interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. III- Notifique-se o Ministério Público. IV- INTIME-SE. V- 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009128-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. (AUTOR(A))

M. C. D. A. (AUTOR(A))

L. C. D. A. (AUTOR(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA ANA CUNHA OAB - 965.732.441-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta a ser aberta em nome da genitora dos menores (Lei n.º 

5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando a 

abertura de uma conta poupança em nome da mãe dos menores, para fins 

de depósito e movimentação dos alimentos. IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 05/12/2018, às 14:00 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005530-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Expeça-se o termo de curatela provisória. II- Intime-se o 

requerente para assina-lo. III- O idoso encontra-se abrigado no Lar dos 

Idosos São Vicente de Paulo, nesta Comarca, portanto, deve o Sr. Oficial 

de Justiça cumprir novamente a diligência no mesmo endereço constante 

da inicial, bastando se dirigir ao referido lar. IV- Redesigno audiência de 

entrevista para o dia 11/12/2018, às 14:00 horas, in loco. V- Intime-se. VI- 

Cientifique-se o MP. VII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005530-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1005530-86.2017.8.11.0002; Valor causa: $937.00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDIÇÃO (58)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Tutela e Curatela]; Certifico que o termo de curatela somente é expedido 

quando o Requerente, ora curador, comparece à Secretaria, em razão de 

que no documento consta data e horário do comparecimento, sendo 

assim, intimo a parte autora, para que compareça a secretaria deste juízo, 

para que seja lavrado o referido termo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005515-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL JOSE VALENTINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. JOAO GUMERCINDO CASSIM requer a interdição de NOEL JOSE 

VALENTINO, alegando que é diretor da instituição Lar dos Idosos São 

Vicente de Paulo, onde se encontra o Curatelado, sendo que esta, 

conforme comprova o atestado médico em anexo do Dr. Miguel Angel 

Claros Paz CRM – 2671, é portador da CID F02, fazendo uso de Quetiapina 
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200 mg, Captopril 50 mg, Atenolol 50ml, Gauvus met, Sinvastatina 20 mg, 

Cloridrogel 75 mg, Gadernal 100 mg e Insulina R, não possuindo 

capacidade para se auto gerir em caráter definitivo. Determinada a 

emenda da inicial para juntada dos documentos que comprovassem as 

enfermidades do curatelado, a mesma fora devidamente atendida. O 

Ministério Público manifestou-se favorável à antecipação de tutela 

pretendida. Vieram-me os autos conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E 

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. A enfermidade sofrida pelo interditando, 

bem como sua incapacidade de gerir os próprios negócios, restou 

comprovada, por intermédio da documentação acostada aos autos. Dessa 

forma, conclui-se que o interditando não possui condições de reger sua 

própria pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o 

represente. Há prova de que o interditando foi submetido à exames 

médicos, pelo que concluiu-se que necessita da ajuda e atenção de 

terceiros. Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador 

provisório - Cabimento - Agravada portadora de transtorno de 

personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - 

Justificada a curatela provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , 

Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito 

Privado A, Data de Publicação: 29/04/2008). A Tutela de urgência 

(GÊNERO) pode ser antecedente ou incidental e, para tanto, seguem, os 

seguintes requisitos: · Probabilidade do direito (fumus boni iuris): 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos; convencimento de que o direito que se postula é provável. · E 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora): 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. Aplicando-se tais requisitos à pretensão da parte autora, 

temos a lição do Art. 303 do CPC, in verbis: Art. 303 - 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, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Diante do 

exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de NOEL JOSE 

VALENTINO – qualificado na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela 

pretendida e, por conseguinte, nomeio como CURADOR Provisório o 

Requerente – JOAO GUMERCINDO CASSIM, que deverá prestar 

compromisso por termo, bem como apresentar a declaração de bens e 

renda do interditando. Adote Sr. Gestor as providências pertinentes: I- 

Designo o dia 11/12/2018 às 14:10 horas para a realização da entrevista 

com o interditando, in loco. II- CITE-SE o interditando, para que tome ciência 

da data designada, em conformidade com o artigo 751 do Código de 

Processo Civil. III- Após a audiência de interrogatório, poderá o 

interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. IV- Notifique-se o Ministério Público. V- INTIME-SE. VI- 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001370-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI (ADVOGADO(A))

VITORIA APARECIDA DA LUZ CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO UMBERTO CAMPOS (RÉU)

IVAN FORTES DE BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), 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 (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo, como ponto controvertido, a necessidade da requerente e a 

possibilidade financeira do requerido. III- Diante da natureza da 

controvérsia defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas nos autos, bem como prova documental (holerite, 

pro labore, declarações de imposto de renda, etc). IV- Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 4/12/2018, às 14h30m 

(horário oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas a 

serem arroladas. V- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) 

cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a(s) 

testemunha(s) por ele(s) arrolada(a) da audiência supra, dispensando-se 

a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe(s), 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 (CPC, art. 455, § 1º). VI- Outrossim, 

primando pela celeridade processual faculto à parte informar a este juízo 

com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a ocorrência 

das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. VII- Oficie-se ao INDEA – MT – Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso-, para que informe a este Juízo a 

existência de semoventes de propriedade do requerido e se sim, as 

movimentações dos últimos 12 meses, fixando, para tanto, o prazo de 10 

(dez) dias. VIII- Como diligência complementar, proceda-se à consulta pelo 

sistema INFOJUD, para apuração de haveres do requerido declarados à 

Receita Federal do Brasil, ficando sob sigilo. IX- Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008965-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de alimentos, sustentando o 

autor PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA, em síntese, que foi 

condenado à prestação de alimentos ao Requerido ALLISON MARLLON 

Anunciação ALCANTARA LEMES, nascido em 16/07/1993 no patamar de 

17% dos seus vencimentos. Aduz que s requerido já completou a 

maioridade, já se formou no curso de Direito e já exerce sua profissão. 

Desse modo, requereu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim 

de exonerá-lo da obrigação alimentar. É o relatório. Decido. Entendo 

conveniente registrar, em síntese, que o dever de sustento diz respeito ao 

filho menor e vincula-se ao poder familiar (artigos. 1.566, inciso IV e 1.568 

do Código Civil). Cessado o Poder Familiar pela maioridade ou pela 

emancipação, cessa consequentemente este dever, começando daí, a 

obrigação alimentar, não mais vinculada ao pátrio poder, mas sim 

decorrente de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que 

tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. Assim, sem confundir 

as obrigações alimentares, tem-se que com a aquisição da maioridade 

faz-se presumir não mais necessitar, o alimentado, do pensionamento. É 

certo, também, que a maioridade por si só não é excludente da obrigação 

alimentar, porém, uma vez atingida, para que a mesma permaneça, 

necessário se faz a demonstração pelo alimentado, da efetiva 

necessidade na continuidade dos alimentos, desta feita em detrimento do 

parentesco. Embora o poder familiar cesse com a maioridade do filho, e 

com isso cesse também o dever de sustento, persiste a relação parental, 

que pode, de forma excepcional, justificar a fixação ou a manutenção do 

encargo alimentar, como decorrência do dever de solidariedade. Ademais, 

a jurisprudência tem admitido a dilação do dever alimentar até a idade de 

24 anos, desde que o alimentado esteja cursando ensino médio, técnico 

ou superior, ou seja, comprove sua necessidade. Constata-se que o 

requerido conta com mais de 24 (vinte e quatro) anos de idade, já possui 

nível superior e trabalha, portanto, entendo que a perpetuação da pensão 

alimentícia é medida que se mostra repudiável. Nesse sentido: TJDF – 

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 

EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. MESTRANDA NO EXTERIOR. NECESSIDADE 

NÃO COMPROVADA. 1. A obrigação dos pais de prestar alimentos, a 

rigor, se encerra em face da extinção do poder familiar com o alcance da 

maioridade civil. Todavia, pode se prolongar até a conclusão do curso 

superior, fixando a jurisprudência uma idade média de 24 anos como limite 

para a percepção dos alimentos, em analogia à dependência econômica 

para efeitos fiscais, e desde que comprovada a necessidade. 2. A 

pretensão de prestação de alimentos encontra amparo no art. 1.695 do 

Código Civil segundo o qual "são devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento". 3. Não há nos autos prova da 

incapacidade para o trabalho ou existência de despesas atuais com 
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educação que corroborem a necessidade da continuidade da prestação 

alimentícia, tendo em vista que a apelante já concluiu graduação em 

psicologia e decidiu, por vontade própria, estender os estudos, no 

exterior, para fins de qualificação profissional. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida. (20150110455708 - Segredo de Justiça 

0006732-55.2015.8.07.0016). Pois bem, o Código de Processo Civil inovou 

ao suprimir a diferenciação existente entre os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. Hodiernamente, o 

que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode ter natureza 

satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado 

alhures, que comprovada está a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a prova documental 

acostada aos autos, eis que há subsídios suficientes para se deferir a 

pretensão do requerente. Contudo, há a necessidade da conjunção de 

todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso 

os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, com a continuidade 

do pagamento da pensão, o mesmo está evidente, ante os ensinamentos 

acima expostos. Nestes termos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes 

providências: I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). II- Suspendo, até ulterior determinação, a pensão devida ao 

requerido, devendo o Sr. Gestor oficiar ao órgão pagador do requerente 

para que suspenda o desconto em sua folha de pagamento. III- Cite-se o 

requerido, nos endereços constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, 

para audiência de conciliação que designo para o dia 05/12/2018, às 14:30 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VIII- Notifique-se o 

Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008255-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CASSIUS ANDRE CECON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008255-14.2018.8.11.0002. VISTOS etc. CASSIUS 

ANDRÉ CECON RODRIGUES DOS SANTOS E LUDIMILA RODRIGUES DOS 

SANTOS CECON, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL, pretendendo a decretação do divórcio e partilha de bens 

(Num. 15303948 a 15303978). Os cônjuges pretendem voltar a usar o 

nome de solteiros. Pugnaram pelo decreto de divórcio. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos da petição inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se que os requerentes 

voltarão a usar o nome de solteiros, qual seja CASSIUS ANDRÉ CECON E 

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS (Num. 15303956). Isentos de custas 

processuais, eis de defiro a AJG. Em seguida, arquive-se com baixa na 

distribuição. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 312132 Nr: 8227-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAP, NOEMIA ALVES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:170025

 Certifico que, tendo em vista a petiaçãod e fls.172/174, redesigno a 

audiencia para o dia 30/novembro/2018 Às 13h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402124 Nr: 12459-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre o teor da petição juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252754 Nr: 11774-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOISES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO JULIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903, RAISSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5819, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:, 

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9395

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 0 

(dez) dias manifeste nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 210154 Nr: 5883-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MVPSrpsmNDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802/O, 

yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DELGADO DA COSTA (AUTOR(A))

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LOTUFO BUSSIKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1002327-82.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14:30horas. Observada a regra do art. 334, §3º/CPC : "§ 3º A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado." Várzea 

Grande/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do juízo e Informações: 

Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, 

CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 432008 Nr: 2147-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCA, GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joeli Mariane Castelli - 

OAB:16746, Milton Jones Amorim Vieira - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469/O, Géssica de Arruda Oliveira - OAB:22673

 Vistos etc.No caso em apreço, resta evidente que o executado não 

adimpliu a totalidade do débito executado, conforme cálculo apresentado 

às fls. 186/187, que aliás já encontra-se desatualizado, vez resta um 

saldo remanescente a ser adimplido.Com essas considerações, em razão 

da segurança jurídica, bem como do dever de cooperação previsto no art. 

6º, do CPC/2015, por ora, determino a intimação do executado, nos termos 

do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e art. 528, § 7º, do Código 

de Processo Civil para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão; a) 

pagar o valor indicado às fls. 186/187, bem como as que se vencerem no 

curso do processo; b) provar que já pagou, ou c) justificar a 

impossibilidade de fazê-lo. Advirto o Sr. Gestor desta serventia que a 

intimação deverá ser procedida via DJE, na pessoa do Advogado 

devidamente constituído nos autos e que patrocina os interesses do 

executado.Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário em 

caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 24 

horas da juntada do documento. Decorrido o termo e, certificada eventual 

inércia, desde já, a fim de que prevaleça a Justiça como coação 

necessária ao cumprimento das obrigações materiais decorrentes, 

mormente à assistência material do exequente, DECRETO A PRISÃO CIVIL 

do executado FABRÍCIO TORBAY GORAYEB, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, ou até que se cumpra a obrigação integralmente (art. 528, § 3º, do 

Código de Processo Civil), referente ao valor indicado às fls. 186/187, bem 

como as que se venceram no seu curso (CPC/2015, § 7º do Art. 528). 

Observadas todas as diligências necessárias para seu fiel cumprimento, 

enviando-se cópia à Autoridade Policial competente, caso necessário; e 

consignando-se na mesma que a prisão estará revogada a partir do 

momento em que o débito alimentício for satisfeito integralmente ou tenha 

decorrido o prazo supracitado (art. 528, § 6º do Código de Processo 

Civil).Intime-se.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006942-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JULIA RANGEL SANTOS SARKIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

CONSULNET-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA S/C 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, conforme 

solicitado na petição ID n. 15742468 de 09/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002665-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TREVINHO LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação a contestação ID n. 10136263 de 03/10/17, no 

prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007019-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 1559591 

de 31/01/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003148-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

MAGNO STEFANI CEZAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados das partes para no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. L. L. (EXEQUENTE)

L. A. F. N. (ADVOGADO(A))

H. G. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. (EXECUTADO)

E. M. -. M. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 11630723 e 

11630816 de 05/02/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 13748598 

de 20/06/2018.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007768-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO (ADVOGADO(A))

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE GONCALVES DA SILVA (RÉU)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de cinco (05), dizer se 

concorda com o pedido de desistência, conforme determinado no Termo 

de Audiência de Justificação Prévia ID n. 13332810 de 22/05/2018.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008113-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSLAINE PEREIRA DE AGUIAR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para informar se 

providenciou a distribuição da carta precatória ID n. 11076729 de 

12/12/2017, indicando o seu número OU, caso não tenha efetuado a 

distribuição, providenciar o preparo da carta precatória, nos termos do 

artigo 389 do CNGC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007676-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

I. B. A. (AUTOR(A))

ROSANGELA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007676-66.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSANGELA DA SILVA BARBOSA, ISADORA BARBOSA 

ALVES RÉU: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Vistos... Analisado 

os autos, verifico que a parte alega constar erro material na carta de 

citação expedida pela Gestora, por indicar o prazo de contestação o do 

Código de 1973. Em que pese a irresignação do réu, entendo que a 

decisão inicial indicada no Id. nº. 15049534 é clara quanto ao 

procedimento que será adotado, nos termos do art. 334 da lei vigente. 

Assim rejeito o pedido de expedição de novo mandado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001040-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL NUNES BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001040-55.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADENIL NUNES BRANDAO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro o pedido do autor da Id. 

nº 13617079 . Expeçam-se ofícios ao SERASA/SPC para baixa das 

restrições lançadas no nome da autor. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009271-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA BORGES DE BARROS (AUTOR(A))

JOSIVAN BENEDITO DE LIMA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009271-03.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSIVAN BENEDITO DE LIMA, KARLA BORGES DE BARROS 

RÉU: MARIA BARROS DA SILVA, VITOR CLARINDO DA SILVA 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. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009282-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DE SOUZA DANTAS (AUTOR(A))

EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009282-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ABRAAO DE SOUZA DANTAS, EMILIANO FRANCISCO DE 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Em se tratando de 

ação movida em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 
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existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009317-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIS RIBEIRO ITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009317-89.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

RAFAEL LUIS RIBEIRO ITO Vistos... Analisando os autos, verifico que a 

parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e 

taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das 

custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005701-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEOLINO DOS SANTOS (RÉU)

EZIO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSE LAERCIO GALLO (RÉU)

ANTONIO APARECIDO GALO (RÉU)

REDUGELO FRANCISCO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005701-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ORIVALDO RIBEIRO RÉU: JOSE LAERCIO GALLO, ANTONIO 

APARECIDO GALO, REDUGELO FRANCISCO DE ARRUDA, EZIO PEREIRA 

DOS SANTOS, JOAO LEOLINO DOS SANTOS Vistos... Trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse, alegando a autor ter sido esbulhado no imóvel 

de sua propriedade, onde diz manter a posse. Alega, também, ter 

notificado o réu para que interrompesse os atos de esbulhos praticados. 

Em se tratando de pedido de liminar em defesa da posse, devem ser 

obedecidos os requisitos do art. 562 e ss do CPC, cabendo à parte autora 

a prova das determinações do art. 561 do mesmo códex. Tendo, de início, 

o requisito da posse, mister se faz apreciar elementos em caráter 

perfunctório, que ostentam um dos poderes e consequências da 

propriedade, na forma estabelecida no art. 1.196 do Código Civil. 

Consoante preceitua textualmente o artigo 562, inciso I, do estatuto 

processual, à parte autora da ação possessória incumbe comprovar, 

como pressuposto que está impregnado na gênese da sua proteção que 

invoca, a sua posse. Ou seja, de conformidade com as formulações legais 

que regulam a repartição do ônus probatório, àquele que vindica a 

proteção possessória, dizendo-se vítima de turbação ou esbulho, compete 

comprovar como pressuposto primário da pretensão que efetivamente 

detinha a posse da coisa vindicada. Marcada a audiência de Justificação 

Prévia, peticiona o autor pelo desinteresse e dispensa da respectiva 

solenidade, requerendo a concessão da medida possessória baseada na 

documentação apresentada junto à inicial. Em que pese ao autor ser a 

legítimo proprietário do imóvel, entendo que a posse, por ser questão 

fática, é lapidada diuturnamente, com atos próprios ao seu exercício, o 

que a parte não se desincumbiu de provar, sequer superficialmente, 

deixando de demonstrar os requisitos a darem sustentáculo à liminar 

pleiteada. A propósito, a melhor sedimentar meu posicionamento: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLEITO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS 

QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC 

– ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – 

INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO – DECISÃO 

MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “Para o deferimento da liminar em 

reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do 

artigo 927, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho. Ausentes 

estes requisitos é de ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de 

reintegração de posse.” (AI 59949/2015, Relatora: DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) Não há que se falar 

em cerceamento de defesa quando o Magistrado indefere o pleito liminar 

na Ação de Reintegração de Posse, após a realização de audiência prévia 

e indefere pedido de arrolamento de testemunha formulado 

intempestivamente. (AI 112763/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016). Diante da ausência de 

elementos probantes necessários, em cognição sumária, não estando 

suficientemente atendidos os requisitos do art. 562 do CPC, INDEFIRO o 

pedido de liminar. Citem-se os réus nos termos do art. 564 do CPC, para 

contestar, querendo, no prazo de quinze dias, sob as penas dos arts. 

334, do CPC. Expeça-se o necessário e com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002740-32.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME RÉU: GASP - 

GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR Vistos... Defiro o pedido de 

expedição de carta precatória, conforme requerido à Id. nº 15767001, 

devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição do necessário, com a 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009437-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

ADEMAR MORES (AUTOR(A))

LUCIO EUSTAQUIO DA SILVA (AUTOR(A))

TRANQUILO PIRES (AUTOR(A))

RENE RICARDO FRANZOI (AUTOR(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RIVERA (AUTOR(A))

EDUARDO CLOVES KLEBER (AUTOR(A))

OSMIR BEAZI (AUTOR(A))

ACCIOLY JERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

EDISON JOAO FRANCESCON (AUTOR(A))

ANELIO MAZZOCCO (AUTOR(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERGTON VALERIO TORREZON (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009437-69.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GARCEZ TOLEDO PIZZA, OSMIR BEAZI, ANELIO MAZZOCCO, 

EDISON JOAO FRANCESCON, ACCIOLY JERONIMO DA SILVA, RENE 

RICARDO FRANZOI, TRANQUILO PIRES, LUCIO EUSTAQUIO DA SILVA, 

ADEMAR MORES, EDUARDO CLOVES KLEBER, JOAO CARLOS RIVERA 

RÉU: HERGTON VALERIO TORREZON Vistos... Trata-se de Ação de 

Destituição e Nomeação de Administrador provisório com pedido liminar de 

tutela de urgência antecipada proposta por GARCEZ TOLEDO PIZZA, 

OSMIR BEAZI, ANELIO MAZZOCCO, EDISON JOAO FRANCESCON, 

ACCIOLY JERONIMO DA SILVA, RENE RICARDO FRANZOI, TRANQUILO 

PIRES, LUCIO EUSTAQUIO DA SILVA, ADEMAR MORES, EDUARDO 

CLOVES KLEBER, JOAO CARLOS RIVERA em desfavor de HERGTON 

VALERIO TORREZON. Em face do que consta no Id nº. 13995776, em as 

partes comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, 

requerem sua homologação e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO 

POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. Honorários advocatícios 

e custas processuais na forma convencionada. Como as partes desistem 

do prazo recursal, arquivem-se com as devidas baixas. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002864-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SILVA DE CAMPOS (RÉU)

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS 03189824126 (RÉU)

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002864-49.2016.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Considerando que, a presente Ação Monitória 

está fundamentada em título cambial faz-se necessária a juntada do 

original, uma vez que se trata de título passível de circulação. Sendo 

assim, consigno que fica CONDICIONADA a expedição do mandado ao 

depósito do título original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do 

artigo 425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o 

título original junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso 

contrário, certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações 

pertinentes. Por fim, concedo à parte autora os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Várzea Grande-MT, 06 de outubro de 2016. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001618-47.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA 

APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos etc. Diante do petitório 

acostado no Id. 14385235, corroborado com a certidão acostada no Id. 

14328008, redesigno audiência de conciliação para o dia 06 de dezembro 

de 2018, às 17h00min, devendo os requeridos serem citados da presente 

ação, via mandado, intimando-os ao cumprimento da decisão liminar 

concedida, bem assim para comparecimento na data acima assinalada, 

nos exatos termos da decisão inicial, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar o procedimento do art. 252, do CPC. Intime-se a parte autora a 

fazer o complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, caso 

necessário. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003463-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUIS ANDRE SANTO LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003463-85.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIS ANDRE SANTO LEMES 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 a advogada da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

pericial (fls. 8150406). Destarte, passo ao saneamento do feito. 1 – 

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. 4808408). 

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. 

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, para fins de constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor. Várzea Grande, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003233-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA REGINA EVANGELISTA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 391 de 421



Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003233-43.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCIANA REGINA EVANGELISTA 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 autora pugnou pela juntada do laudo 

pericial realizado (fls. 8153440). A requerida apresentou contestação ás 

fls. 8211772 e a autora impugnação à contestação ás fls. 9746294. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I - Da ausência de comprovação 

de entrega da documentação. Aduz que, a fim de justificar o seu pedido a 

autora junta petição com o protocolo de recebimento, contudo não 

comprovou que juntou os documento necessários à regulação do sinistro 

administrativo. Assim, pleiteia seja a autora intimada 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 requerida 

comprovar que o requerente não juntou os documentos necessários à 

regulação do sinistro, alistando-os. 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 – Da ausência de requerimento Administrativo, falta 

de interesse de agir. Argumenta a requerida que a ausência de pedido de 

pagamento de indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa 

e o ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5503960). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, a requerida apresentou contestação de mérito, o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. III - Ausência do Laudo do IML Descumprimento 

do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a parte autora não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida 

preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para 

a propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida 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, 15 de outubro 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: 1003452-56.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA APRECIDA SILVA 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 autora pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado. A requerida apresentou contestação e a autora impugnação à 

contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - Da ausência de 

comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a fim de justificar o 

seu pedido a autora junta petição com o protocolo de recebimento, 

contudo não comprovou que juntou os documento necessários à 

regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a autora intimada 

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 requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. 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 – Da ausência de 

requerimento Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão 

a demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 5528044). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. III - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 

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, 15 

de outubro 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: 1002996-72.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONY JOSE DA SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 1 - Alteração do polo 

passivo da lide. Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. 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. No presente caso, inexiste demonstração de requerimento 

pleiteado na via administrativa, bem como prova da recusa do pagamento 

pela seguradora. Todavia, 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. Sem razão da demandada, posto que a autora 

juntou comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 6697432). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, 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. III – Da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. Sustenta que o requerimento administrativo 

juntado pela autora não demonstra efetivamente que o pedido foi 

protocolado, posto que não consta o número do sinistro nos documentos 

juntados. Ainda, não consta no site para consulta o pedido administrativo 

do autor por não ter cumprido as exigência da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Desse modo, requer a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Não merece prosperar a preliminar, 

posto que consta no requerimento juntado pelo autor o protocolo (id. 

6697432), e embora a requerida alegue que não foram juntados os 

documentos necessários à regulação do sinistro sequer menciona quais 

os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que a documentação 

encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente para a 

demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a preliminar 

suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas 

pela parte ré. 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, para fins de 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 15 de outubro 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: 1003230-88.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): KRISLAINE DE SOUZA DOMINGOS 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 autora pugnou pela juntada do laudo 

pericial realizado. A requerida apresentou contestação e a autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - Da 

ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a fim 

de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada 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 requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. 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 – Da ausência de 

requerimento Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão 

a demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 
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pedido administrativo (id. 6029679). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. III - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. IV – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado MAIS DE OITO MESES após o sinistro, impedindo assim a 

averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios para que se possa 

concluir que as lesões alegadas são decorrentes do acidente em tela. 

Razão não assiste à requerida, haja vista que embora o Boletim de 

Ocorrência tenha sido registrado pela própria autora o Boletim de 

Atendimento acostado aos autos (id. 3056561), corrobora com os fatos 

narrados no Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida 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, 15 

de outubro 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: 1003235-13.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte requerida (id. 8243456). Na oportunidade a 

autora foi submetida à avaliação médica e seu advogado solicitou a 

juntada da avaliação médica. Denota-se que, a carta com aviso de 

recebimento foi recebida pela requerida e juntada aos autos após a 

realização da audiência de conciliação (id. 8714798), motivo pelo qual 

descabe a aplicação da multa prevista no art. 334, §, 8º, do CPC. De outro 

norte, a requerida já apresentou contestação em que argui preliminares e 

também requer a juntada da perícia média realizada no Centro Judiciário. O 

autor impugnação à contestação. Dito isso, passo ao saneamento do feito 

I - 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. Menciona o julgamento do Recurso 

631.240 do STF. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5525465). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, 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. II – Da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. Sustenta que o requerimento administrativo 

juntado pela autora não demonstra efetivamente que o pedido foi 

protocolado, posto que não consta o número do sinistro nos documentos 

juntados. Ainda, não consta no site para consulta o pedido administrativo 

do autor por não ter cumprido as exigência da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Desse modo, requer a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Não merece prosperar a preliminar, 

posto que consta no requerimento juntado pelo autor dois protocolos (id. 

5524237), e embora a requerida alegue que não foram juntados os 

documentos necessários à regulação do sinistro sequer menciona quais 

os documentos faltaram. Desta forma, tendo em vista que a documentação 

encartada aos autos, a princípio, mostra-se se suficiente para a 

demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a preliminar 

suscitada pela requerida. Ante o exposto, 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. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte 

ré. Defiro o requerimento das partes 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, para fins de 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 15 de outubro 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: 1005080-46.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: KENNY ANDRE DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade o advogado da autora pugnou pela juntada do laudo médico 

realizado. A requerida apresentou contestação e a autora impugnação à 

contestação. Das preliminares suscitadas pela requerida. I - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. 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. 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 
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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 - 

Da ausência de Comprovação da entrega da documentação. Argumenta a 

requerida que, para justificar o seu pedido a parte autora junta com 

petição de protocolo de recebimento, mas não comprova que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

conforme previsto no art. 5º da Lei n. 6.194/74. Assim, requer a intimação 

da aparte autora para que compareça à Porto Seguro, em posse da 

documentação para que proceda a regulação administrativa do sinistro, 

suspendendo o processo pelo prazo mínimo 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, conforme documento acostado no id. 8711311, de modo 

que incumbia a requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Ademais, à 

vista da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, bem como considerando que já foi 

realizada a avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

o feito, o que não se admite. III - Da ausência de requerimento 

administrativo – Falta de interesse de agir. Aduz que, é ônus da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A efetuar o 

pagamento da indenização securitária, desde que apresentados pela parte 

Requerente todos os documentos que comprovem cabalmente, a 

qualidade de beneficiário do seguro, bem como o direito ao percebimento 

dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, embora a parte 

demandante alegue a impossibilidade de receber administrativamente o 

valor correspondente à indenização securitária pretendida, na verdade 

não houve requerimento administrativo buscando a indenização. Alega 

que a ausência cia de pedido para pagamento de indenização relativa ao 

seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o autor comprovou ter protocolado 

requerimento administrativo perante a seguradora, conforme documento 

acostado no id. n. 9424721. IV - Ausência de Laudo do IML – 

Descumprimento do art. 5ª, § 5, da Lei n. 6.194/74. Afirma que a parte 

autora não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao 

direito de receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede 

referida preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito 

indispensável para a propositura da ação, sendo certo que o grau da 

lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado por meio da perícia 

médica. Ante o exposto, 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, 15 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004104-73.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDERSON FREIRE DA SILVA CORREA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou 

prejudicada em razão da ausência da parte autora (id. 9422606). De tal 

modo, tendo em vista que o autor apenas a informou na impugnação que 

por motivos alheios à sua vontade não compareceu à audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível para não ter comparecido ao 

ato, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa ao 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da 

CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. 

Cumpre esclarecer que, o fato do advogado constituído pela parte autora 

comparecer na audiência não supre a sua ausência, posto que sua 

presença era indispensável para a realização da avalição médica de modo 

a possibilitar a realização de acordo no mutirão. De outro norte, em que 

pese o autor informar seu interesse na realização de nova audiência, é 

cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde eram realizadas as 

avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de proposta de 

acordo por parte da requerida, não estão sendo realizados. Destarte, 

considerando que a requerida considera a realização de perícia 

indispensável para a constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e 

eventual apresentação de proposta de acordo, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, posto que certamente seria infrutífera e apenas 

retardaria o andamento processual. Dito isso, passo ao saneamento do 

feito I - 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. Menciona o julgamento do Recurso 

631.240 do STF. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5864152). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, 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. Ante o exposto, 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. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 
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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 10h40, 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 

encontram-se no id. 9245358 - Pág. 21. 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, 15 de outubro 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: 1001665-89.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DALILA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou 

prejudicada em razão da ausência da parte autora (id. 9423353). De tal 

modo, tendo em vista a ausência injustificada da autora na audiência de 

conciliação, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de 

multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 

468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 

28 da CNGC. Cumpre esclarecer que, o fato do advogado constituído pela 

parte autora comparecer na audiência não supre a sua ausência, posto 

que sua presença era indispensável para a realização da avalição médica 

de modo a possibilitar a realização de acordo no mutirão. Dito isso, passo 

ao saneamento do feito I - 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. Menciona o julgamento do Recurso 

631.240 do STF. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5864152). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, 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. Ante o exposto, 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. 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 11horas, 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 

encontram-se no id. 9245358 - Pág. 21. 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, 15 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003202-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LIVIA LEIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAILSON DIAS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003202-23.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADAILSON DIAS DA SILVA COSTA 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 autora pugnou pela juntada do 

laudo pericial realizado. A requerida apresentou contestação e a autora 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I - Da 

ausência de requerimento Administrativo, falta de interesse de agir. 

Argumenta a requerida que a ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5532048). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, a requerida apresentou contestação de mérito, o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. II - Ausência do Laudo do IML Descumprimento 

do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a parte autora não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida 

preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para 

a propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida 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, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006210-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES DAMASCENO SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1006210-71.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADRIANO FERNANDES DAMASCENO SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na 

realização de acordo. Na oportunidade o advogado da autora pugnou pela 

juntada do laudo médico realizado. A requerida apresentou contestação e 

a autora impugnação à contestação. Das preliminares suscitadas pela 

requerida. 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. (...)(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 a parte 

autora intimada 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, a autora 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. Além disso, 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. 9420783). 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 - 

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 
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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. Ante 

o exposto, 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, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005140-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ BATISTA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005140-19.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUIZ BATISTA DE ARRUDA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade o advogado da autora pugnou pela juntada do laudo 

médico realizado. A requerida apresentou contestação e a autora 

impugnação à contestação. Das preliminares suscitadas pela requerida. 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. (...)(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 a parte autora intimada 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, a autora 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. 

Além disso, 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. 10480652). 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 - 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. Ante 

o exposto, 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 
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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, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002420-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MELINA MANGOLIN SCUSSEL (AUTOR(A))

LIVIA LEIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002420-16.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MELINA MANGOLIN SCUSSEL 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 autora pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado. A requerida apresentou contestação e a autora impugnação à 

contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – DA INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Denota-se que PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A apresentou contestação 

requerendo a inclusão desta última no polo passivo da demanda. Todavia, 

referia preliminar não merece prosperar, haja vista que a parte autora já 

propôs a presente ação em desfavor da Seguradora Líder. II - Da 

ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a fim 

de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada 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 requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. 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 – Da ausência de 

requerimento Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão 

a demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 5612153). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. V – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado MAIS DE OITO MESES após o sinistro, impedindo assim a 

averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios para que se possa 

concluir que as lesões alegadas são decorrentes do acidente em tela. 

Razão não assiste à requerida, haja vista que o Boletim de Ocorrência 

constante nos autos não foi registrado pela autora, mas por Rosana Lins 

Mangolin (id. 2138290 - Pág. 1), ademais o Boletim de Atendimento 

acostado aos autos (id. 2138443), corrobora com os fatos narrados no 

Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 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, 15 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002090-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IKARO CESAR SOARES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002090-19.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): IKARO CESAR SOARES RODRIGUES 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 autora pugnou pela juntada do 

laudo pericial realizado. A requerida apresentou contestação e a autora 

impugnação à contestação. Dessarte, passo ao saneamento do feito. I – 

DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Denota-se 

que PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A apresentou contestação 

requerendo a inclusão desta última no polo passivo da demanda. Todavia, 

referia preliminar não merece prosperar, haja vista que a parte autora já 

propôs a presente ação em desfavor da Seguradora Líder. II - Da 

ausência de comprovação de entrega da documentação. Aduz que, a fim 

de justificar o seu pedido a autora junta petição com o protocolo de 

recebimento, contudo não comprovou que juntou os documento 

necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, pleiteia seja a 

autora intimada 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 requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. 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 – Da ausência de 

requerimento Administrativo, falta de interesse de agir. Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão 

a demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 6030375). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 
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próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. V – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado MAIS DE OITO MESES após o sinistro, impedindo assim a 

averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios para que se possa 

concluir que as lesões alegadas são decorrentes do acidente em tela. 

Razão não assiste à requerida, haja vista que embora Boletim de 

Ocorrência tenha sido registrado pelo autor o Boletim de Atendimento 

acostado aos autos (id. 1963209), corrobora com os fatos narrados no 

Boletim de Ocorrência. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 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. Por fim, constata-se que foi juntado aos 

autos documentos que referentes ao processo n. 1002090-82.2017, em 

que CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT é 

requerida, motivo pelo qual determino a exclusão dos documentos 

constantes no id. 9270930, 9345477, 9345486, evitando-se assim tumulto 

processual. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de outubro 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: 1002241-82.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARINA RODRIGUES DA SILVA 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 

(id. 9442621). No mais, constata-se que requerida apresentou 

contestação e o autor impugnação à contestação. Dessarte, passo ao 

saneamento do feito. I – Da retificação da autuação. Afirma que, em 

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 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 a parte 

autora intimada 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, a autora 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. Ademais, conquanto o 

requerimento administrativo tenha sido posterior à propositura da ação (id. 

5578197), 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. Além disso, 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. Ante o 

exposto, 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 de trânsito, sua 

localização e repercussão. 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 11h20, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

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 encontram-se no id. 10108359 - Pág. 18. 

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 Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de outubro 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: 1002094-56.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): WILLIANE KELLY DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte autora (id. 9422364). De tal modo, tendo 

em vista que a autora apenas a informou na impugnação que por motivos 

alheios à sua vontade não compareceu à audiência, sem apresentar 

qualquer justificativa plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro 

art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente a 1% (um 

por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de 

Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a 

secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. De outro norte, 

em que pese o autor informar seu interesse na realização de nova 

audiência, é cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde eram 

realizadas as avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de 

proposta de acordo por parte da requerida, não estão sendo realizados. 

Destarte, considerando que a requerida considera a realização de perícia 

indispensável para a constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e 

eventual apresentação de proposta de acordo, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, posto que certamente seria infrutífera e apenas 

retardaria o andamento processual. No mais, constata-se que requerida 

apresentou contestação e o autor impugnação à contestação. Destarte, 

passo ao saneamento do feito. I – 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 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 a parte 

autora intimada 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, a autora 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. Ademais, conquanto o 

requerimento administrativo tenha sido posterior à propositura da ação (id. 

5521813_, 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. Além disso, 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. Ante o 

exposto, 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 de trânsito, sua 

localização e repercussão. 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 10horas, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

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 encontram-se no id. 10108359 - Pág. 18. 

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 Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LIVIA LEIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENIZE GONCALINA COSTA SILVA (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: 1003568-62.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DENIZE GONCALINA COSTA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou 

prejudicada em razão da ausência da parte autora (id. 9422364). De tal 

modo, tendo em vista que a autora apenas a informou na impugnação que 

por motivos alheios à sua vontade não compareceu à audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível para não ter comparecido ao 

ato, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da 

CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. 

De outro norte, em que pese o autor informar seu interesse na realização 

de nova audiência, é cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde 

eram realizadas as avaliações médicas que possibilitavam a apresentação 

de proposta de acordo por parte da requerida, não estão sendo 

realizados. Destarte, considerando que a requerida considera a realização 

de perícia indispensável para a constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor e eventual apresentação de proposta de acordo, deixo de designar 

nova audiência de conciliação, posto que certamente seria infrutífera e 

apenas retardaria o andamento processual. No mais, constata-se que 

requerida apresentou contestação e o autor impugnação à contestação. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Da retificação da autuação. 

Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no 
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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 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 a parte 

autora intimada 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, a autora 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. Ademais, conquanto o 

requerimento administrativo tenha sido posterior à propositura da ação (id. 

5521813), 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. Além disso, 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. Ante o 

exposto, 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 de trânsito, sua 

localização e repercussão. 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 10horas, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

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 encontram-se no id. 10108359 - Pág. 18. 

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 Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009249-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES (ADVOGADO(A))

WUILAR CARLOS PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009249-42.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WUILAR CARLOS PIMENTEL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os 

endereços eletrônicos das partes. Ainda, o autor requer os benefícios da 

justiça gratuita, todavia é qualificado como comerciante, fato que evidencia 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º, do CPC). Desse modo, deverá o autor demonstrar sua insuficiência 

de recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos Ademais, verifico que a procuração e a declaração 

de hipossuficiente acostadas aos autos foram emitidas em fevereiro de 

2017, antes do evento danoso em discussão no presente autos, haja vista 

que o autor pretende discutir débito referente ao mês de abril de 2018. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar o endereço eletrônico das partes; 2. 

Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, (art. 99, § 2 

º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC); 3. Juntar 

procuração ad judicia atualizada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LIVIA LEIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002352-66.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSANE MARIA DA CRUZ 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 (id. 

9443490). Na oportunidade, a autora foi submetida à avaliação médica e 

seu advogado solicitou a juntada da avaliação médica. Demais disso, a 

requerida já apresentou contestação e a autora impugnação à 

contestação. Dito isso, passo ao saneamento do feito I - 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. Menciona o julgamento do Recurso 631.240 do STF. Sem razão 
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da demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 6029746). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, 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. Ante o 

exposto, 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. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Defiro o requerimento das 

partes 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, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001675-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN SAMARA DA COSTA BISPO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001675-36.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EVELLYN SAMARA DA COSTA BISPO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou 

prejudicada em razão da ausência da parte autora (id. 9422606). De tal 

modo, tendo em vista que a autora apenas informou na impugnação à 

contestação que por motivos alheios à sua vontade não compareceu à 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível para não ter 

comparecido ao ato, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento 

de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 

468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 

28 da CNGC. Cumpre esclarecer que, o fato do advogado constituído pela 

parte autora comparecer na audiência não supre a sua ausência, posto 

que sua presença era indispensável para a realização da avalição médica 

de modo a possibilitar a realização de acordo no mutirão. De outro norte, 

em que pese a parte autora informar seu interesse na realização de nova 

audiência, é cediço que os mutirões no Centro Judiciário, onde eram 

realizadas as avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de 

proposta de acordo por parte da requerida, não estão sendo realizados. 

Destarte, considerando que a realização de perícia é indispensável para a 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e eventual apresentação 

de proposta de acordo pela parte ré, deixo de designar nova audiência de 

conciliação, posto que certamente seria infrutífera e apenas retardaria o 

andamento processual. Dito isso, passo ao saneamento do feito I - 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. Menciona o julgamento do Recurso 631.240 do STF. Sem razão 

da demandada, posto que a autora juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 6029780). Ademais, embora o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, 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. II – Da não 

comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Sustenta que o 

requerimento administrativo juntado pela autora não demonstra 

efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não consta o número 

do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta no site para 

consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido as 

exigência da seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Não merece prosperar a preliminar, posto que consta no requerimento 

juntado pela parte autora o protocolo (id. 6029780), e embora a requerida 

alegue que não foram juntados os documentos necessários à regulação 

do sinistro sequer menciona quais os documentos faltaram. Desta forma, 

tendo em vista que a documentação encartada aos autos, a princípio, 

mostra-se se suficiente para a demonstração do acidente de trânsito e 

estão em conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, 

deve ser afastada a preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, 

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. 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 11h40, 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(a) periciando(a) 

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 apresentados (id. 

9248192 - Pág. 20). 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, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003456-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LIVIA LEIA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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W. Y. A. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

GEISE ARCENIO NUNES OAB - 002.974.001-00 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003456-93.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): WALLYSPHER YURI ARCENIO GONCALVES 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 juntada da avaliação médica realizada (id. 8152501). A 

requerida apresentou contestação e o autor impugnação à contestação. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 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. 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. 5869628). 

Ademais, conquanto o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, 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 - Comprovante de Residência não 

apresentado pela parte autora. Requisito 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 

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. 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. Tendo em vista que o autor é menor, dê vista dos autos ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003038-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA BEZERRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003038-24.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANCISCO LIMA BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 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 
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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 – 

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 o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 6712838). 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 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. III - 

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 a parte 

autora intimada 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. Além disso, 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. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela 

parte ré. 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, para fins de constatação do 

grau da lesão sofrida pelo autor. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

15 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003916-46.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na 

oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo 

médico. A requerida apresentou contestação, suscitando preliminares, e o 

autor impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 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. (...)(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 a parte 

autora intimada 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. Além disso, 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. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela 

parte ré. 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 
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(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. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

15 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002936-02.2017.8.11.0002
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MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002936-02.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIANA DOMINGUES ALVES INACIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao 

Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada em razão 

da ausência da parte autora (id. 9986801). De tal modo, tendo em vista 

que a autora apenas informou na impugnação à contestação que por 

motivos alheios à sua vontade não compareceu à audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível para não ter comparecido ao 

ato, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da 

CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. 

De outro norte, em que pese a parte autora informar seu interesse na 

realização de nova audiência, é cediço que os mutirões no Centro 

Judiciário, onde eram realizadas as avaliações médicas que possibilitavam 

a apresentação de proposta de acordo por parte da requerida, não estão 

sendo realizados. Destarte, considerando que a requerida considera a 

realização de perícia indispensável para a constatação do grau da lesão 

sofrida pelo autor e eventual apresentação de proposta de acordo, deixo 

de designar nova audiência de conciliação, posto que certamente seria 

infrutífera e apenas retardaria o andamento processual. No mais, 

constata-se que requerida apresentou contestação e o autor impugnação 

à contestação. 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. (...)(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 a parte 

autora intimada 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, a autora 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. Além disso, 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. 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 o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 6674092). 

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 criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Ante o exposto, 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 de trânsito, 

sua localização e repercussão. 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 13horas, 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(a) periciando(a) 

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 elaborados (id. 10049762 

- Pág. 22/23). 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 
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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 Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

15 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015524-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA (ADVOGADO(A))

DANIEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004143-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DOMINGOS ALVES MARINHO (AUTOR(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAUTO AUTO CENTER ESCAPAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005046-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO LUIZ BAGGIO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID: 

15921176, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

CAROLINA ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para manifestar-se a 

respeito da informação de Id. 15856351 e 15856352.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

ADILSON NERI PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: CCR SERVICOS E SOLUCOES 

ELETRICAS LTDA - EPP, DIMITRY KIRSTEN Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que foi designada a audiência de instrução para 15/10/2018 

às 17:00 horas, observo também que a parte requerida não apresentou rol 

de testemunhas e as duas testemunhas arroladas pela parte autora serão 

ouvidas por carta precatória. Dessa forma, considerando que a parte 

requerida não apresentou rol de testemunhas para serem ouvidas na 

audiência, cancelo a audiência de instrução designada nos autos. Com a 

juntada das cartas precatórias devidamente cumpridas aos autos, 

intimem-se as partes a apresentarem os memoriais finais escritos no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, CPC), uma vez que os 

autos são eletrônicos. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 05/11/2018, às 11h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351720 Nr: 17117-30.2014.811.0002

 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: BERENICE FONTOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:OAB/SP: 221.386

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1961-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, ISABELLY FURTADO - OAB:21.705-B MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 3041-55.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO N. TREVISAM, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO INACIO 

HELENA LESSA - OAB:6571 OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 304190 Nr: 25176-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO SANTOS CAMPOS, LUIZENIL 

VIRGULINA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/OB, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 7142-38.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBL CONSTRUTORA DA BARRA LTDA, 

MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907, SOLON LIMA DE QUADROS - OAB:, TELMO DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:MT 4.834

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 31691 Nr: 1394-25.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUONA MASSA LTDA, MILTON ALVES DA 

SILVEIRA, NILVA REGINA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUIS AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 545905 Nr: 12868-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MELILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D2A CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA, LANA CAMILA MATSUOKA ARRABAL, SUELI GOMES FERREIRA 

ZAMBIAZI, LUIZ HIRONI MATSUOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 50.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438904 Nr: 6225-91.2016.811.0002

 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: MARICE MARGARET GURGACZ, ASSIS GURGACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO MERLO, JOEL MERLO, NILDO 

AUGUSTO UMLAUF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, Edson Luiz Perin OAB/ MT 8804 - OAB:8804 MT, JAYME 

DA SILVA NEVES NETO - OAB:11484/MS, MARCELO ANTONIO 

BALDUINO - OAB:9574/MS

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413980 Nr: 18900-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSVONI NICOLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LINS MANGOLIN (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004488-36.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSANA LINS MANGOLIN RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte requerida até o presente momento não efetuou o 

depósito integral dos HONORÁRIOS periciais, malgrado tenham sido 

devidamente intimada para tanto. Assim, determino que a requerida realize 

o depósito integral dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a 

aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil. Cumprida a determinação supra dê-se início a pericia determinada 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KENNY LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001166-71.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

KENNY LUZIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Kenny Luzia da Silva propôs a presente 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 17/02/2016 foi vítima de 

acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, 

requer seja condenada a seguradora requerida ao pagamento do Seguro 

Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os 

documentos de Ids. 4913205 a 4913249. Na decisão de Id. 5043479 foi 

determinada a emenda da petição inicial, sendo esta cumprida com o 

aporte do documento de Id. 5483548 Na sequência foi realizada audiência 

de conciliação que restou infrutífera (Id. 7364023). A requerida 

apresentou contestação (Id. 8077935), a qual veio instruída de 

documentos (Ids. 8077937 a 8077954), alegando preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda, a falta de 

interesse de agir em virtude da ausência de prévio pedido administrativo, a 

impossibilidade de arcar com os ônus da sucumbência, a devolução do 

requerimento administrativo formulado perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro. No mérito aduz que o Boletim de 

Ocorrência apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, uma vez que não foi produzido por autoridade policial, 

mas de forma unilateral. Ainda, alega a inexistência de provas quanto à 

alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação ao 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em ate 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no Id. 9659614. Na decisão de Id. 

11501691 o processo foi saneado, oportunidade em que as preliminares 

arguidas em contestação foram afastadas, fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada a produção de prova pericial. O 

laudo pericial aviou aos autos no Id. 15214067, sobrevindo manifestação 

do Ministério Público (Id. 15303179) e da parte requerida (Id. 15597655). 

Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Kenny Luzia da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a parte requerente não 

juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, 

pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas 

na inicial em razão de ter sido produzido de forma unilateral, bem como 

afirma não ter restado comprovada a alegada invalidez descrita na inicial. 

No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. De fato, o Boletim de Atendimento emitido pelo 

Pronto Socorro Municipal é capaz de demonstrar o envolvimento da parte 

autora em acidente com veículo automotor, tendo em vista que a natureza 

da ocorrência é “atropelamento” (Id. 4913249), alia-se ao laudo pericial no 

Id. 15214067 que, corroborando o prontuário médico e o boletim de 

atendimento, destaca o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada a uma lesão neurológica, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa do laudo pericial no Id. 15214067, 

bem como restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os 

documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho 

que restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

parte autora e a lesão neurológica. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

seguradora requerida, uma vez que ficou provada a debilidade da parte 

autora pelo laudo pericial realizada durante a instrução do feito em razão 

do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 
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pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

parte autora teve afetado de forma definitiva em virtude de uma lesão 

neurológica quantificada em 25%, a lei estabelece o pagamento de até 

100% do valor total da indenização para os casos em que ocorre lesões 

neurológicas. Portanto, deve ser considerado o grau de debilidade 

apurado na perícia médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 

25% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Kenny Luzia da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do 

art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo 

INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 17/02/2016 (Id. 

4913249), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, 

do CPC. Por fim expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para 

levantamento da quantia remanescente referente aos honorários periciais. 

Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004192-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004192-77.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

indenização por dano moral promovida por Adriellen Batista de Lima em 

desfavor de Claro S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a 

requerida compareceu aos autos e informou o depósito do valor de R$ 

500,00 (id. 15700618). Em seguida a parte autora requereu a expedição 

de alvará para levantamento da quantia depositada em juízo (id. 

15864828). Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no id. 

15700618. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006661-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

E. K. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO parte Requerente para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004734-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THEODOSIA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

LADO ESQUERDO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

LADO DIREITO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FUNDOS (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA PROCESSO 

n. 1004734-95.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 247.552,13 ESPÉCIE: 

[AQUISIÇÃO, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA THEODOSIA DE MAGALHAES Endereço: AVENIDA 

GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, 27, manga, (LOT GOV J FRAGELLI), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-071 POLO PASSIVO: 

Nome: DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 410 de 421



processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 15 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 249240 Nr: 8783-46.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVAL - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DO 

AMAZÔNIA LTDA, EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI ADELAR METZLER, CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E 3° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA HELENA DE 

GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216, GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado GIULIANO ARAKEN SILVA, OAB/MT 5216, 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 337057 Nr: 5422-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIADORES 

OGRAMAC LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.F. CELESTINO SERVIÇOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado ISAQUE ROCHA NUNES, OAB/MT 8.125, 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 341250 Nr: 8902-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX AUGUSTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE EMP. VALE DO AMAZONIA 

LTDA, JOÃO AUGUSTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676/MT, FERNANDO ARIMA - OAB:97.966 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216, GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16472

 INTIMAÇÃO para o advogado GIULIANO ARAKEN SILVA, OAB/MT 5216, 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 380300 Nr: 26924-74.2014.811.0002

 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: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado MILTON JONES AMORIM VIEIRA, OAB/MT 

16216, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392377 Nr: 6824-64.2015.811.0002

 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: FABIO JUNIOR LOPES MELHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 INTIMAÇÃO para o advogado MILTON JONES AMORIM VIEIRA, OAB/MT 

16216, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327290 Nr: 23614-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELSON GEBALDO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 INTIMAÇÃO para o advogado MILTON JONES AMORIM VIEIRA, OAB/MT 

16216, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 329474 Nr: 25776-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTERIA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado MILTON JONES AMORIM VIEIRA, OAB/MT 

16216, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346163 Nr: 12734-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR EBER MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - OAB:SP 

144.766

 INTIMAÇÃO para a advogada EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA, 

OAB/MT 2.5524/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 8025-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado ISAQUE ROCHA NUNES, OAB/MT 8.125, 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008890-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1008890-92.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005057-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

IVAN GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos, intimando a parte Autora, da parte final da 

sentença proferida nos autos a seguir transcrita: "(...) Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

NCPC." VÁRZEA GRANDE, 15 de outubro de 2018. NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004501-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

CLARINDO LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende a 

Concessão do Auxílio-Acidente 50% Previdenciário. Devidamente citada, a 

parte contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da 

inicial. Apresentada impugnação à contestação. Laudo pericial. Sem 

manifestação quanto ao laudo apresentado pelas partes. É o breve relato. 

Decido. O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei nº 

8.213/91, in verbis: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, 

ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” Da 

leitura deste dispositivo, pode-se extrair que quatro são os requisitos para 

a concessão do benefício em tela: a qualidade de segurado; a 

superveniência de acidente de qualquer natureza; redução parcial da 

capacidade para o trabalho, e o nexo causal entre o acidente e redução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 412 de 421



da capacidade. A qualidade de segurado encontra-se devidamente 

comprovada. O laudo médico pericial atesta que o autor é portador de 

sequela (limitação da mobilidade articular maior que 1/3 da amplitude) em 

ombro direito consequente de acidente de trabalho sofrido em 28 de 

dezembro de 2009. Sofreu também traumatismo cranioencefálico leve, 

ambas com tratamento conservadoras e compensadas clinicamente. 

Conclui-se que o autor encontra-se apto ao trabalho e para a vida 

independente. Destarte, se ausente os requisitos legais, a parte Autora 

não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que não apresenta 

incapacidade laboral. Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, 

ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral 

para a concessão do auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005361-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MADALENA PULQUERIO MORAIS (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para no prazo de 10(dez) 

dias manifestar acerca do laudo pericial 19 de setembro de 2018 ARLECI 

BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003653-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 20 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006127-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

MIGUEL MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias: , 13 de setembro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005557-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

VANDA FAUSTINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, a parte Requerida deixou 

de apresentar contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). De mais em mais, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442161 Nr: 7846-26.2016.811.0002

 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: ADILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN, médica, devidamente inscrita no 

CRM/MT sob o nº 5752, com endereço profissional em Cuiabá- MT, 

honrada com sua nomeação como perita nos Autos nº 

7846-26.2016.811.0002, Código 442161, vem respeitosamente a presença 

de Vossa Excelência, designar data para a realização de perícia médica 

para comprovação da (in)capacidade laborativa.

 Requer, que cientifiquem as partes, que a perícia será realizada no dia 08 

de Novembro de 2018 às 17:30 horas, no endereço Rua Barão de 

Melgaço, edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. Devendo o(a) autor(a) 

comparecer à perícia médica de posse de todo e qualquer exame 

complementar que tenha realizado (antigo e recente), as receitas e 

medicações em uso atual, para embasar o laudo pericial, sob pena de 

julgar a prova prejudicada. Deverá o paciente chegar meia hora antes e 

apresentar uma cópia Xérox desses exames, para serem anexados ao 

laudo e trazer o filme das imagens e não somente o laudo. Intime-se os 

respectivos advogados, para acompanhamento dos trabalhos.

Nestes termos.

P. Deferimento.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN

CRM/MT 5752

MÉDICA PERITA DO JUÍZO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316673 Nr: 13039-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, em que suscita excesso de execução ao argumento de que o 

pagamento das diferenças salariais para progressão funcional será 

realizado com o valor do vencimento básico da carreira, sendo que 

equivocadamente foi utilizado o valor referente a proventos obtidos 

mensalmente; que com a edição de novas leis posteriores a Lei 

2.361/2001 houve uma regularidade do reenquadramento, 

consequentemente influenciando no salário do servidor da educação; e 

ainda, que não foram observados os juros de mora e correção monetária 

aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, sustentando que deve ser 

calculado com base nos vencimentos, total dos proventos/remuneração 

ou pelo valor do salário básico da carreira mais adicional por tempo de 

serviço, vez que devem ser considerados todas as parcelas que integram 

a remuneração da servidora. Assinala, ainda, não computaram as 

diferenças dos coeficientes da promoção sobre o adicional de férias, 

salário em comissão, diferenças de salário por direção. 13º salário, etc.

Com efeito, em se tratando de liquidação consubstanciada em cálculo 

complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia contábil 

porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis 

ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, e, tampouco, acolher os argumentos 

lançados pela parte Executada, hipótese em que é necessário o suporte 

de um expert.

Neste particular, conforme determinado na sentença, o valor devido, se 

houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza 

do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos termos 

do art. 509, inciso I, do CPC.

Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, nomeio o Sr. 

GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, com endereço 

profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor 

Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 

3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a realização da 

perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento e/ou promoção de classes da parte 

exequente, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

com estrita observância ao que foi determinado na sentença e no 

acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os 

documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Ademais, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários e cumprir as demais providências do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intime-se a Fazenda executada para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95, do CPC.

Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, 

caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento.

A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, intimem-se as partes a 

manifestarem no prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as 

partes intimadas para acompanharem todos os termos da presente 

liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259077 Nr: 18566-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTOS DE MORAES, GIOVANE BENEDITO 

RIBEIRO, MARCIO ALVES DUARTE, MINERVINO LOPES DA SILVA, 

SATURNINO MARTINS SERIQUETI, SEBASTIÃO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores em favor da parte Exequente, na 

conta bancária de titularidade do beneficiário do crédito, com o destaque 

dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência, 

para ser efetuada a transferência em seu favor (fls. 288-289). 

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001894-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EVARISTO METELLO DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, a parte Requerida deixou 

de apresentar contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). De mais em mais, 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: 1005480-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALENIR MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005807-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

ALMIRA ADILES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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 previdenciária, 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: 1005823-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES (AUTOR(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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 previdenciária, 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: 1005004-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIELLE CRISTINA LORENZON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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 alegada será analisada com o mérito. Portanto, presentes os 

pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação 

previdenciária, 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: 1001831-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (AUTOR(A))

NATHALIA DE CARVALHO ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

EDUARDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA DE HOLLANDA CAVALCANTI 

(ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDO MORAIS DE HOLLANDA CAVALCANTI FILHO 

(ADVOGADO(A))

ISABELA MORAES DA CUNHA PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, a parte Requerida deixou 

de apresentar contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). De mais em mais, 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: 1006596-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVA NELSON DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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: 1008206-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MIGUEL VITAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006226-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA SANDRO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002494-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIZE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a existência do processo nº 

1002455-05.2018.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, via PJE, qual tem as mesmas partes, 

pedido e causa de pedir, determino a intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de até 05 (cinco) dias, acerca da existência de 

litispendência. Após, volva-me conclusos para ulteriores deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008195-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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 previdenciária, 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004437-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 15.8.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da dependência da autora em relação ao 

falecido a fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 15h15min, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC, no que ser 

refere às testemunhas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001379-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL MAZETTO (REQUERENTE)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001379-77.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ADAO NOEL MAZETTO Requerido: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. 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, 15 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004962-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

MANOEL MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 11.10.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente no período alegado. Em prosseguimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h45min, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no art. 455, do CPC, no que ser refere às testemunhas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006188-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (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: 

1006188-13.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 
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Requerente: REQUERENTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS 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 para que manifeste sobre a certidão de óbito de ID n. 15018299, no 

prazo de 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. Várzea Grande, 15 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005583-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEMENTINA REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período alegado. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h, determinando, 

como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição 

das testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas 

partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no 

art. 455, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000288-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA URTADO (AUTOR(A))

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 23.6.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h30min, determinando, como 

meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e 

seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, 

do CPC, no que ser refere às testemunhas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009248-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ZITO HELENO PINHO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 16h a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo 

constar no mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, 

caput, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009243-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARIA SUZANA QUINTILIANO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais, com pedido de tutela antecipada” intentada por MARIA SUZANA 

QUINTILIANO DE SOUSA, qualificada nos autos, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, também qualificada, 

objetivando-se, em síntese, o recebimento de verbas rescisórias 

decorrentes de contrato temporário. Relata, a demandante, ter laborado 

para o réu, mediante vários contratos temporários, sendo que o último de 

2018 durou apenas de 1.6 a 30.6, tendo sido dispensada em período 

gestacional, conforme documento médico anexo que comprova a 

gestação de 23 semanas e 5 dias à época, cuja previsão de parto é para 

o dia 20.10.2018. Diz ter pleiteado administrativamente a prorrogação do 

contrato, não obtendo êxito, motivo pelo qual, requer, em antecipação de 

tutela, seja determinado que o réu prorrogue imediatamente o contrato, 

abstendo-se de rescindi-lo. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. É o relatório. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo 

assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de 

urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É de fácil constatação a 

presença dos requisitos acima descritos, pois a não prorrogação de 

contrato de trabalho de contratada gestante fere o direito subjetivo desta à 

estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT/88, ainda que 

precário o vínculo existente entre a obreira e o Poder Público, por força do 

disposto nos arts. 7º, XVIII e 39, § 3º, da Constituição Federal, como se vê 

a seguir: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 7º, 

XVIII, CF E ARTIGO 10, II “B” DO ADCT - SENTENÇA RATIFICADA. A 

servidora gestante tem direito à estabilidade provisória durante todo o 

período gestacional até o quinto mês após o parto, garantindo-lhe o 

pagamento de indenização se for exonerada dentro desse período.” 

(TJ/MT - ReeNec 155358/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antônia 

Siqueira Gonçalves Rodrigues, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) 

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO 

TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - ESTABILIDADE 

PROVISÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 7º, XVIII, CF E 

ARTIGO 10, II “B” DO ADCT - SENTENÇA RATIFICADA. A servidora 

gestante tem direito à estabilidade provisória durante todo o período 

gestacional até o quinto mês após o parto, garantindo-lhe o pagamento de 

indenização se for exonerada dentro desse período.” (TJ/MT - ReeNec 

155358/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves 

Rodrigues, j. 28.3.2017, p. DJE 11.4.2017) Nota-se, portanto, que a 

pretensão da autora está alicerçada em lei, consolidada pela 

jurisprudência, daí a presença da probabilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 

resta configurado na própria natureza alimentar da verba salarial que a 

autora deixou de receber quando da rescisão contratual, falta que poderá 

afetar o sustento de sua família, especialmente após o nascimento dos 

filhos, já que está grávida de gêmeos, conforme atestam os exames 

médicos contidos nos autos. Diante do exposto, preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da medida requerida, com fulcro nos artigos 

294 e 300 do CPC, defiro o pedido, determinando que o requerido proceda 

à prorrogação do contrato de trabalho da autora/servidora até o 5º mês da 

gestação, cumprindo salientar que as verbas retroativas serão analisadas 

quando da apreciação do mérito da demanda. 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 12 de fevereiro de 2018, às 

16h15min, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009174-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA (IMPETRANTE)

LUCIANO LUIS BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Excelentissimo senhor Prefeito LUCIMAR SACRE DE CAMPOS 

(IMPETRADO)
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Silvio Fidelis (IMPETRADO)

PREFEITO VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Mandado de Segurança” impetrado por ADRIANA DE 

ALMEIDA SOUZA, qualificada nos autos, contra ato do EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER, Silvio Aparecido Fidelis, na qual se objetiva, em síntese, a 

suspensão da decisão que cancelou a nomeação da impetrante no cargo 

de professora para o qual foi aprovada em concurso público. Alega, a 

impetrante, ter sido aprovada em 116º lugar no concurso público da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/Secretaria de Educação, Cultura e 

Lazer, para o provimento do cargo de nível superior para docência da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme Edital n. 

01/2017-PMVG/MT. Diz ter sido convocada por meio do Edital de 

Convocação n. 04/2018-PMVG/MT, publicado em 1.6.2018, estabelecendo 

o prazo para apresentação de documentos, tendo protocolado sua 

documentação em 25.6.2018 e, que, todavia, ao obter conhecimento de 

que a solenidade de posse seria no dia 3.7.2018, em 29.6.2018 requereu o 

seu reposicionamento na lista de aprovados para a última posição, o que 

resultou no cancelamento de sua nomeação. Argumenta que tal ato é 

ilegal, pois o edital nada fala a respeito de reclassificação, sendo certo 

que a sua recolocação em nada embaraçará ou ofenderá a credibilidade 

do certame. Pede, pois, a concessão da liminar, a fim de que seja 

suspensa a eficácia da decisão que cancelou sua nomeação. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. É o relatório. Decido. 

Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais usualmente 

conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, 

respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. No caso em apreço, notadamente se vê, aliás, como relatado 

na própria inicial, que o pedido da impetrante de reclassificação para o 

final da fila de aprovados está alicerçado em situação não prevista no 

edital do concurso, o que impede o deferimento da medida liminar, sob 

pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, já consolidado no 

direito pátrio. Ora, se o edital do concurso não previa a possibilidade de 

reclassificação de candidato, não há se falar em ilegalidade no ato que 

negou o pedido da impetrante de postergar a sua posse para o final da 

classificação, pois a decisão, ao que se vê, mostra-se consentânea com 

as exigências previstas no edital. Além do que, não consta nos autos 

prova de que a impetrante tenha apresentado a documentação necessária 

à sua posse, muito pelo contrário, o comunicado de cancelamento de 

nomeação (pg. 20) é claro no sentido de que: “tendo 30 (trinta) de prazo 

no período compreendido entre 04/06/2018 a 03/07/2018 para entrega de 

documentos, o (a) candidato (a) ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA, requereu 

reclassificação para última colocação dos aprovados” (sic), o que leva a 

crer que, ao invés de cumprir a convocação, juntando a documentação 

necessária à posse, a impetrante simplesmente requereu a sua 

recolocação, não havendo, assim, que se falar em fumus boni iuris a ser 

amparado no writ. Da mesma forma, não se vê presente o invocado 

periculum in mora, vez que o que se pretende na presente demanda é 

justamente a não nomeação imediata da candidata, de modo que não há 

risco de uma decisão tardia, caso o pleito seja concedido ao final da 

demanda. Em face do exposto, indefiro a liminar. Intime-se e notifique-se a 

autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar informações. Em seguida, cumpra-se o 

disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o Ministério Público em 10 

(dez) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002404-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

JOSE JULIO DANIEL (REQUERENTE)

SOLANGE APARECIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se novamente a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a contestação e o documento que a acompanha, nos 

termos do art. 437, §1º, do CPC, tendo em vista que a intimação anterior se 

deu apenas em nome do patrono Eduardo Augusto Bordoni Manzepp, 

quando deveria ocorrer em conjunto, conforme petição de Id. 

9746775.Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001614-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES (ADVOGADO(A))

E. T. P. D. A. (REQUERENTE)

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001614-78.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ERICA THAISA PEREIRA DE ALMEIDA 

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 para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. 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, 15 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004031-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUCINO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004031-33.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: LUCINO MARQUES DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 para que manifeste sobre o laudo pericial 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, 15 de outubro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 208851 Nr: 4630-38.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS SILVA, CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do ofício de fls. 241/243, 

noticiando a quitação do ofício requisitório, bem como para que manifeste 

no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 547011 Nr: 13545-27.2018.811.0002

 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: MODESTO MARTINELLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

impugnar a contestação tempestivamente protocolada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430864 Nr: 1398-37.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MÔNICA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA - OAB:14.241, MARCELO VENTURA 

DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380487 Nr: 27087-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Luiz Caldart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 Autos n. 27087-54.2014.811.0002 (código 380487) (...) .Os documentos 

trazidos com a peça retro demonstram, à saciedade, que a conta corrente 

do executado foi aberta para o recebimento de proventos de 

aposentadoria, assim se inferindo do extrato juntado a fls. 58-59, portanto, 

impenhorável.Assim, defiro o pedido e determino sejam desbloqueados 

todos os valores constritados (fls. 30 e 54), transferindo-os para a conta 

bancária declinada a fl. 34.Cumpra-se e intime-se a Fazenda Pública para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007612-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZE CLARO FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007612-56.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SOUZE CLARO FERREIRA DE 

CAMPOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Extrai-se da petição 

inicial que a parte requerente foi surpreendida com um protesto efetivado 

em seu nome pelo requerido, bem como que afirma ser indevida tal mácula, 

diante da inexistência de relação jurídica entre as partes. Posto isso, 

pugna a parte requerente pela antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional, a fim de retirar os efeitos do protesto feito em seu nome. É o 

relatório. DECIDO. A tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 

300, do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem, compulsando os presentes autos, verifico a 

existência da certidão positiva, constando o referido protesto alegado pela 

requerente, bem como observo o valor da conta de energia elétrica do 

mês de agosto no valor de R$ 73,07, que está extremamente baixo para o 

valor do protesto. Desse modo, os elementos de convicção constantes 

nos autos foram suficientes para vislumbrar a presença dos requisitos 

impostos para a concessão da tutela de urgência requerida. Ademais, há 

o risco de grave dano. Isto porque são cediços os transtornos que podem 

causar a continuidade do protesto efetivado em nome da parte requerente. 

Além de ser elemento essencial à concessão da liminar postulada pela 

requerente. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

para suspender o protesto em nome do requerente, acerca do débito de 

R$ 8.862,41, negativados na data de 21/5/2018 pelo contrato/título: 

2017175026, devendo ser oficiado o 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Várzea Grande-MT, até ulterior decisão deste juízo. Após, 

lavrado o respectivo termo e cumprida a liminar, CITE-SE o requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal. Vindo resposta do 

requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008200-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES (ADVOGADO(A))

LETICIA LOUIZE GONCALVES TESSARO (REQUERENTE)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008200-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LETICIA LOUIZE GONCALVES 

TESSARO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência 

proposta por LETÍCIA LOUIZE GONÇALVES em do face do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Secretaria Estadual de Saúde) e MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (Secretaria Municipal de Saúde), em que persegue a tutela de 

urgência em caráter antecipatório para obter os medicamentos ENBREL 

(ETANERCEPTE) 50 MG – 8 SERINGAS, para o tratamento de doença auto 

imune (PSORÍASE) e artrite psoriásica. Aduz que tem prescrição médica 

com caráter de urgência do medicamento, eis que a demora no 

atendimento poderá causar a piora do quadro, ocasionando irreversíveis 

consequências Instruiu a inicial com os documentos necessários. Parecer 

do Nat (Núcleo de Apoio Técnico). É a síntese. Fundamento. DECIDO. 

Defiro o pedido de benefício de justiça gratuita, nos termos do artigo 4.º da 

Lei nº 1.060/50. Em seu parecer ID 15486080 o NAT, sugere que a 

Requerente protocole junto à SAF – Farmácia de Componente 

Especializado, documentos, receita médica e exames e aguarde o 

atendimento. Todavia a autora alega que já realizou tal procedimento na 

Farmácia de Componente Especializado, mas ainda não obteve resposta, 

permanecendo sem a medicação, o que importaria em perigo à sua saúde. 

Com efeito, a legitimação da intervenção do Poder Judiciário no âmbito 

administrativo do Poder Executivo, em especial do SUS, resulta da 

demonstração do risco de vida e a necessidade, com urgência, da 

realização do atendimento médico necessário, em respeito aos princípios 

fundamentais da proteção à vida e a saúde, que prevalecem sobre as 

demais normas. Oportuno transcrever trecho da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, que aprecia fato parecido de forma a elucidar e 

esclarecer as hipóteses de interferência do poder judiciário, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO. CABIMENTO. 

DECISÃO FUNDAMENTADA. REEDIÇÃO DOS TERMOS DAS RAZÕES DE 

AGRAVO. AUSÊNCIA DE ELEMNTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O 

DICISUM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo a inversão da decisão monocrática, o Agravo 

Regimental há de ser improvido. 2.(...)A não demonstração de risco de 

vida e da urgência para a realização de cirurgia afasta a necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário na lista de espera do SUS, em se tratando 

de procedimento eletivo de alta complexidade, sob pena de ofensa ao 

princípio da isonomia, provocando a preterição de outros pacientes que 

possam se encontrar em estado mais grave. (TJMG – Apelação Cível 

1.0324.11.000796-4/001, Relator Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, 

Julgamento em 27.01.2015, publicação da súmula em 04.02.2015). 

3.Agravo improvido. Entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. OBSERVÂNCIA DOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. FILA DE ESPERA. SUS. PRINCÍPIO 

DA IGUALDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO 

DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. Com base nos artigos 6º 

e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato 

sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos financeiros de quem postula. Impõe-se a manutenção da decisão 

que negou a tutela antecipada quando, embora comprovada a 

necessidade de realização da cirurgia, os documentos acostados aos 

autos não demonstram a sua urgência. (AI 29693/2014, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 

18/09/2014). Preceitua o art. 300 do NCPC que: “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.” Em assim sendo, tem-se que a tutela de urgência é uma medida 

célere, evidenciada de plano a probabilidade do direito da Requerente 

conjuntamente com o risco de dano, para que, em sede de cognição 

sumária, o magistrado possa proferir a decisão. No entanto, a tutela de 

urgência na forma como pleiteada pela Autora, reveste-se de medida 

extrema, de caráter excepcional, condicionada a inequívoca 

demonstração da urgência e riscos que envolva cada paciente, 

pressupostos indispensáveis que incumbia ao Autor apresentar em 

direção à concessão da liminar perseguida, mas que, porém, repise-se, 

inexistem nos presentes autos. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, tendo em vista que nesta fase de cognição sumária, ainda não 

se encontra presente os requisitos exigidos para concessão da medida 

excepcional. Citem-se os Requeridos, para querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal, com as observâncias e advertências 

legais. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415790 Nr: 19771-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

BROKER LTDA, RONALDO HERTHEL PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Louise Castro Borba 

- OAB:16.931, Jorge Luiz Barreto Lombardi - OAB:15.795, José 

Lombardi - OAB:17.271, Maria Luiza Barreto Lombardi - OAB:2768

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado da parte Executada a 

apresentar nesta secretaria o Representante da mesma a assinar o Termo 

de Penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89455 Nr: 10400-17.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, EDGAR CARLOS CHIODELLI, OSVALDO MARQUES, JULIO 

MARQUES, JOSE INACIO LOUÇÃO, MATEUS DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. FLÁVIA BEATRIZ C. DA 

COSTA DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado da parte Executada a 

apresentar nesta secretaria o Representante Legal da mesma, para 

assinar o Termo de Penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 107975 Nr: 3591-40.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, MATEUS DE TOLEDO, EDGAR CARLOS CHIODELLI, OSVALDO 

MARQUES, JULIO MARQUES, NELSON MARQUES, JOSE INACIO LOUCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado da parte Executada a 

apresentar nesta secretaria o Representante Legal da mesma, para 

assinar o Termo de Penhora.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411687 Nr: 17580-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO SANTANA DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação conforme item 2. da decisão de fls 56.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.
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